
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส 

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ มีบทบาทหนาท่ีหลัก   

ในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     

การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เ พ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย               

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมาย

เดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน 

ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทาง     

การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ๔ ชองทาง ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย เลขท่ี 222 หมู 2 

ตําบล จรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัด สุพรรณบุรี 72150  2) เว็บไซต”ศูนยรับแจง เบาะแส   เรื่อง

ทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  http://jarakeyai.co.th 3) เฟซบุค “องคการบริหาร

สวนตําบลจรเขใหญ” 4) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบล

จรเขใหญ ไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/   

รองทุกขของสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ หวังเปนอยางยิ่งวาคู มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชน

สําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1   

บทนํา 

 

1.หลักการและเหตุผล     

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ มีบทบาทหนาท่ีหลัก 

ในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน    

และปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการ          

บริหารสวนตําบลจรเขใหญทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย          

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริตโดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธ

การปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมาย

เดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ 

เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย 

(CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน 

ประสาน ติดตาม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง 

การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโดยมี ๔ ชองทาง ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย เลขท่ี 222 

หมู 2 ตําบล จรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัด สุพรรณบุรี 72150  2) เว็บไซต”ศูนยรับแจง เบาะแส   

เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  http://jarakeyai.co.th 3) เฟซบุค “องคการ

บริหารสวนตําบลจรเขใหญ” 4) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ       

ในสวนการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับพระราช

กฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38  กําหนดวา  

“เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ี

อยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการ

ดําเนินการใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล      

(Good Governance) ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตาน  การทุจริตองคการ

บริหารสวนตําบลจรเขใหญ เปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังได

บูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลจรเขใหญ เพ่ือใหแนวทางการ

ดําเนินงาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ตอบสนองความตองการของประชาชน

เปนสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และ

การฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

                    /๒. วัตถุประสงค...  
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2. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส     
ดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสทิธิภาพ  

3) เ พ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดให กับ              
ผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือ         
ผูใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ  
ในการปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญ           

ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับ

ศูนยปฏิบัติการ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  

1)  เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ  

2) ประสาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

3) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี   
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการ  

4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประสานงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

                  

   /4.การรองเรยีน...  
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4. การรองเรียน/แจงเบาะแส  

1) ตูไปรษณีย เลขท่ี 222 หมู 2  ตําบล จรเขใหญ อําเภอ บางปลามา จังหวัด สุพรรณบุรี
72150   

2) เว็บไซต ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  
http://jarakeyai.co.th  

3) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ”  
๔) กลองรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  

 
5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส   
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน                 

วามีมูล ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชัดแจง     
เพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได   

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  - ใชถอยคําสุภาพหรือขอความ
สุภาพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๔ - 

 
6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติเรื่อง      ไมยุติเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต 

องคการบริหาร
สวนตําบล 

จรเขใหญ 

๑. รองเรียนผานตู
ไปรษณีย  

๒.  รองเรียนผาน
ทางเว็บไซต 

๓. รองเรียนผาน
เฟซบุค 

๔.รองเรยีนผาน
กลองรับเรื่อง
รองเรียนฯ 

 

ยุติเรื่องแจงผู
รองเรียน 

ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน 

สิ้นสุดการ
ดําเนินการ
รายงานผลใหผู
รองเรียนทราบ 

ลงทะเบียนรบั/ประสาน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการ 



- ๕ - 
 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

1) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ รับเรื่อง 
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง    

2) เจาหนา ท่ี ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิ เคราะห เนื้อหา             
ของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือ         
ถึงผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา    

4) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ /  
ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง    

5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตน
ภายใน 15 วัน    

6) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ 
ดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ    

7) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร    

8) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง   
  

 8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ       

ประพฤติมิชอบท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถ่ีในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ

ขอรองเรียน เพ่ือ

ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตัวเองผาน

กลองรับเรื่องรองเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนทางเฟซบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

 

                 

 



แบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส 
การทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

 
        ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 
 

                   วันท่ี..................เดอืน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ................................................................................................................................................................ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 

   ขาพเจา .......................................................................อายุ......................ป         
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี............ตําบล .................................อําเภอ .................................จังหวัด 
..................................โทรศัพท..............................อาชีพ .................................................... เลขท่ีบัตรประชาชน 
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวน
ตําบลจรเขใหญ พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

   ท้ังนี้  ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต      
ตามขางตนเปนจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) 
ไดแก 

๑) .........................................................................จํานวน..................................ชุด 

๒) .........................................................................จํานวน..................................ชุด 

๓) .........................................................................จํานวน..................................ชุด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคํารอง        ลงชื่อ.................................................เจาหนาท่ี 

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

.../ เรียนรองปลัด 
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เรียน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ          เรียน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

............................................................................           ............................................................................ 

............................................................................            ............................................................................ 

ลงชื่อ...................................................................            ลงชื่อ................................................................... 

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

 

 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

............................................................................ 

............................................................................ 

ลงชื่อ................................................................... 

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
เรื่อง   มาตรการในการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

**************************** 

 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ
จึง ไดจัดทํามาตรการในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ เพ่ือทําหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตตอหนาท่ีและ สงเสริมคุมครองจริยธรรมภายในองคกรเพ่ือใหการดําเนินการดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ เปนไปตามอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกําหนดมาตรการในการปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดการขอรองเรียนกรณีรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
จรเขใหญ ดังนี้ 
 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา“ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ เรื่องมาตรการในการปฏิบัติ
เก่ียวกับ การจัดการขอรองเรียน กรณีรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลจรขใหญ” 

ขอ 2 บทนยิามในประกาศนี้ 
 

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ 

ผูอ่ืน 
“ประพฤติมิชอบ”  หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด ใน 

ตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยาง 
ใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ  
ไมวาการ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงการประมาท 
เลินเลอในหนาท่ี ดังกลาวดวย 
 

“ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ โดยมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ี รับผิดชอบตอประชาชน ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง และไมมี ตามท่ี กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 
 

“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบและนําเรื่อง รองเรียน
เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบกฎหมาย กับ แจงใหผู
รองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15วันท้ังนี้ กรณีขอรองเรียน ไมไดระบุชื่อ  
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ท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได หรือทางอีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการ ตอบสนองสิ้นสุดท่ี
การนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ
กฎหมาย 
 

ขอ3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน3.1หลักเกณฑการรองเรียน 
 

3.1.1 เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 

(1) กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ (2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ (3) ละเลย 
หนาท่ีตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ (4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร (5) กระทําการนอกเหนืออํานาจ 
หนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
 

3.1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางเสียหายแก บุคคลท่ีขาด
หลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
 

3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
3.2.1  ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเปนเหตุแหง 

การรองเรียน 
3.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือ พฤติการณตาม 

สมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางของการทุจริตของเจาหนาท่ี อยางชัดเจนเพ่ือ สืบสวน 
สอบสวน) 

3.2.4 คําขอของผูรองเรียน 
3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
3.2.6 ระบุ วัน เดือน ป 
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 
3.3 กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ กรณีแวดลอม

ปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
3.4 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 
3.4.1 ขอรองเรียนท่ีมิไดทําเปนหนังสือ 
3.4.2 ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐาน ท่ีเพียงพอ 
3.4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 3.2 
3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
3.5.1 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  222 

หมูท่ี 2 ตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 
3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซต ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบล

จรเขใหญ  http://jarakeyai.co.th 
/3.5.3 
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3.5.3 ตูไปรษณีย เลขท่ี 222 หมู 2  ตําบล จรเขใหญ อําเภอ บางปลามา จังหวัด สุพรรณบุรี
72150   

3.5.4 เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ”  
3.5.5 กลองรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
3.5.6 รองเรียนทางตูไปรษณีย 

  -หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน   ธันวาคม พ.ศ.  2564 
 
    

(นายสุเทพ   ทองธรรมชาติ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสถิติการรับแจงเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เดือน จํานวนเรื่อง
รองเรียน 

ดําเนินการ
เรียบรอยแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ตุลาคม ๒๕๖4 - - - - 

พฤศจิกายน ๒๕๖4 - - - - 

ธันวาคม ๒๕๖4  - - - - 

มกราคม ๒๕๖5 - - - - 

กุมภาพันธ ๒๕๖5 - - - - 

มีนาคม ๒๕๖5 - - - - 

     

     

     

     

     

     

รวม - - - - 

 

องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ไมไดรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 


	เรื่อง   มาตรการในการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

