
 

 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส    

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 

ของ 
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น  การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้  ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสาน  ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ได้ทบทวนและจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธี
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 
 
              ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
        มกราคม  ๒๕๖๕   



 

 

บทน า 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  มีบทบาทหน้าที่หลักในการ

ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น  การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้  ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสาน  ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

ประกอบกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด า เนินงาน (Integrity Assessment) 
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการทุจริต/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการรับ

เรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลอีเซมีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบล                 

อีเซทราบกระบวนการ 



 

๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ                     
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข้งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ  ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาล
ที่เก่ียวข้อง 
  ๒) ประสาน เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การประพฤติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ๕) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
๔. สถานที่ตั้ง 

         ตั้งอยู่ที่  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ ๑๐๙ หมู่ที่  5 ต าบลอีเซ  อ าเภอ              
โพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๕. ช่องทางการร้องเรียน 
๒.๑ ผ่านทางส านักงานปลัด 

๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ 045 826105 
๕) โทรสาร 045 826105   
๖) www.esay.go.th 
๗) facebook.com/องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

 
 
 



 

๖. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้อง/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของข้อร้องเรียน/เบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง 
หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได้ 
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
 

แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.อีเซ 

  ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ 
     อบต.อีเซ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 
๔. ร้องเรียนทาง Face book (องค์การบริหารส่วน

ต าบลอีเซ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียน/ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้
ร้องเรียน 

ไม่ยุตแิจ้งเรื่องผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

สิ้นสุดการด าเนินการรายงานผลให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

๑. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางต่างๆ 
๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ            
       ๓. เจ้าหน้าที่ศูนย์ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและ
พิจารณา           
       ๔. เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ/ตอบข้อร้องเรียน ชี้แจงข้อเท็จจริง 

๕. เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕ วันท าการ 
๖. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗. เจ้าหน้าที่ศูนย์เก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ผลเสนอ

ผู้บริหาร 
 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ  โดยมีข้อ
ปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ 
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน 

หาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอีเซ 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอีเซ 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 045 826105 ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้องเรียนทาง Face book (องค์การ
บริหารส่วนต าบลอีเซ) 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

ร้องเรียนทาง เว็บไซต์ 
(www.tambonesay.com) 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

 



 

 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 



 

แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาแสการทุจริต (ด้วยตนเอง)     (แบบค าร้องเรียน๑)  
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

    วันที.่...............เดือน.............................พ.ศ. ....................  
เรื่อง ........................................................................................................................................................................  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ.........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่......  

ต าบล.............................. อ าเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท์..............................................  
อาชีพ......................................................... ...................ต าแหน่ง..............................................................................  
ถือบัตร.............................................................................เลขที่................................................................................  
ออกโดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................  
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................  
.......................................................................... ........................................................................................................  
...................................................................................................................... ............................................................  
...................................................................................... ...........................................................................................  
.................................................................................................. ................................................................................  

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบ                   
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ................................................................................................................................. จ านวน............ชุด 
๒) ................................................................................................................................. จ านวน............ชุด 
๓) ................................................................................................................................. จ านวน............ชุด 
๔) ................................................................................................................................. จ านวน............ชุด 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ) ...................................................................... 
(.................................................................)  
              ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 

 


