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ค าน า 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล

โสกก่าม  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคเครือข่ายด้านการป้องกัน และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ัง
ภาครัฐและเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนาน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการท่ีวาง
ไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ยังมีหน้าส าคัญในการ
ประสานติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจาก
ช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนแจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการ เรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  หวังเป็นอย่า งยิ่งว่า
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการก าหนดทิศทางวางกรอบการด าเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามทุกระดับก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึกป้องกัน
ปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วม
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายท่ีเด่ียวกันคือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับ
การบริการท่ีดีมีความพึงพอใจเช่ือมั่นและศรัทธาต่อการบริหาราชการของหน่วยงานไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์
ของประเทศไทย 
 อ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการเกี่ยวกับข้องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการเป็นเรื่องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม จ าเป็นต้องด าเนินการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์รับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโสกก่าม เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปมนทิศทางเดียวกันเกิดเป็นรูปประ
ธรรมมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนสร้างภาพลักษณ์และ
ความเช่ือมั่นตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญบนพื้นฐานของหลักธรรมภิบาล (Good 
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

1.เพื่อบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการท าเนินงาน
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้วนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์และกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การร้องเรียนร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพรวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการสามาถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

4. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) 
 
 
 
 
 
 
 



บทนิยาม 
 
 เจ้าหน้าที่  หมายความว่า  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่าม 
 ทุจริต  หมายความว่า  การแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 ประพฤติชอบ  หมายความว่า  การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่ง 
หรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง หรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการรักษาหรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตหรือไม่ก็ตามและให้ความหมายรวมถึงการประมาทเลินเล่อใน
หน้าท่ีดังกล่าวด้วย 
 ข้อร้องเรียน  หมายถึง  ข้อร้องเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนไม่มีคุณธรรมจริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังและไม่มีธรรมาภิบาลตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 การตอบสนอง  หมายถึง  การส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบวนข้อเท็จจริงแจ้งตักเตือนด าเนินคดีหรืออื่นๆตามระเบียบ กฏหมายพร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา 15  วัน ท้ังนี้กรณีท่ีข้อเรียนไม่ได้ระบุช่ือ
และท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ หรืออีเมลล์ติดต่อผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองส้ินสุดท่ี การ
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งตักเตือนด าเนินคดีหรืออื่นๆตามระเบียบกฏหมาย 
 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคล่ือน
นโยบายและมาตรการต่างๆในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมท้ังบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช้ัน 

1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับกรป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการรวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการให้สออดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. ประสานเร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ

เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ

คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการ

คุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานี่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 



ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง รับแบบค าร้องและยืนด้วยตนเอง ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
2. ทางไปรษณ์ถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  เลขท่ี 

159 หมู่ท่ี 2 ต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  38150 
3. ทางเว็บไซต์ www.sokkam.go.th เมนูร้องเรียนการทุจริต 
4. เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม   
5. ทางโทรศัพท์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม หมายเลข 042490905 
6. ร้องเรียนผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
7. ร้องเรียนผ่าน Line (ศูนย์รับฟังความคิดเห็น) 

 
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส หรือขอสงวนช่ือผู้ร้องเรียนได้ 
2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
3. ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแสปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีข้อมูล 

ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอท่ี
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
กระบวนการพิจารณาด าเนินงาน 

1.ให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ฝ่ายนิติการ/ส านักงาน/กอง ต้นเรื่องกับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

2. คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน 
3. กรณีมีข้อมูลหรือเข้าข่ายการทุจริตให้เสนอองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  เพื่อแต่งต้ัง

คณะกรรมการ หรือคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง หากเป็นกรณีข้อมูลให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสกก่ามยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

4. ให้คณะกรรมการหรือคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ท าการ 
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง หากมีเหตุจ าเป็นท่ีมิอาจหลีเล่ียงได้ให้คณะกรรมการหรือคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง อาจเสนอขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  ได้อีกสอง
คราวๆละไม่เกิน 30 วัน 

5. หากคณะกรรมการหรือคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่มีข้อมูล ไม่เข้าข่ายการ
ทุจริตให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม เพื่อยุติเรื่องราวดังกล่าวและรายงานผลการพิจารณา ไป
ยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่ามส่ังยุติเรื่อง 

 
 
 
 
 
 

http://www.sokkam.go.th/


ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน    

1) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลวังไคร้ รับเรื่อง 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง    

2) เจ้าหน้า ท่ีศูนย์ปฏิบั ติการ ต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนัง สือ วิ เคราะห์ เนื้ อหา             
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ         
ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา    

4) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ /  
ตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อเท็จจริง    

5) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน    

6) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ 
ด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    

7) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร    

8) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง   
 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมี

ข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนดดังนี้ 
  

ช่องทาง การตรวจสอบช่องทาง ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน
เพื่อประสานหาทางแก้ไข 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับ
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

ทุกครั้งท่ีมีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

ทุกวัน  ภายใน 15 วันท าการ 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน  ภายใน 15 วันท าการ 
ทางเฟสบุ๊ก ทุกวัน  ภายใน 15 วันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      ยุติ                                        ไม่ยุติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  www.sokkam.go.th 

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 042490905 

4. ร้องเรียนทาง Face book 

5. ร้องเรียนทาง Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 

6. ร้องเรียนผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น 

7. ร้องเรียนทางไปรษณีย ์

รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนนิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุติเร่ืองแจ้งร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสการทุจรติฯ 

ไม่ยุติเร่ืองแจ้งร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสการทุจรติฯ 

สิ้นสุดการด าเนินการรายงานผลให้อ าเภอเซกา
ทราบ 



แบบค าร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

 
        เขียนท่ี................................................... 
       วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ.................... 
 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นาวสาว) ................................................................................... อายุ ..................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี...........ต าบล..................................อ าเภอ.....................จังหวัด.................................. 
โทรศัพท์ ........................................อาชีพ........................................เลขบัตรประชาชน........................................ 
ออกโดย................................................วนัออกบัตร......................................วันหมดอายุ..................................... 
 
 มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  
พิจารณาด าเนินการตรวจสอบดังนี้ 
 ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ท้ังนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดย
ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ร้องเรียน 
        (...............................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 

  


