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ค าน า 
 

  คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ ประกอบด้วย รายละเอียดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบต้องถือ เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึง
สามารถให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกสามารถใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อหรือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น   

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีฉบับนี้  จะสามารถท าให้การจัดการเรื่องร้อ งเรียนการทุจริต        
และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ข้อยุติ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ             
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  มีขั้นตอน วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน   
ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
 
 
        ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
         ผู้จัดท า 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง           หน้า 
 
หลักการและเหตุผล           ๑ 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี              ๑ 

สถานที่ตั้ง            ๑ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ           ๑ 

วัตถุประสงค์            ๑ 

ค าจ ากัดความ            ๑ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน           ๔ 

การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากช่องทางต่าง ๆ    ๔ 

การบันทึกเรื่องร้องเรียนการทุจริต        ๔ 

การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน  ๔ 

ติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียนการทุจริต       ๕ 

การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน    ๕ 

มาตรฐานงาน                    ๕ 

แบบฟอร์ม                    ๕ 

จัดท าโดย                    ๕ 

ภาคผนวก 
 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการทุจริต 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี

๑.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖           
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง          
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น        
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต จากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้
เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการ
ร้องเรียน 

๓.  สถานที่ตั้ง 
  ตั้งอยู่  ณ  ศูนย์ด ารงธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี  ถนนสิงห์บุรี – ชัยนาท หมู่ที่ ๗ ต าบลบางมัญ  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต         
และประพฤติมิชอบ 

๕.  วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีขั้นตอน / กระบวนการ  
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒.  เพ่ือให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้ข้อยุติ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว 

๖.  ค าจ ากัดความ 
  “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

/“ผู้มีส่วนได้เสีย”… 
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  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  จากการด าเนินการของส่วนราชการ  เช่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
  “การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  หมายถึง การจัดการเรื่องร้องเรียน   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
  “ผู้ร้องเรียน”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ  
โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย การร้องขอข้อมูล 
  “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ Face Book 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา   
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน... 

รับเรื่องร้องเรียน 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 (๑๕ วัน) 

ยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

ทราบ 

ไม่ยุติ 
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐ ๓๖๕๒ ๐๐๓๐ 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 

ยุติ ไม่ยุติ 
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๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน 
  ๘.๑  จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน ของประชาชน 
  ๘.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  ๘.๓  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางต่าง ๆ 
  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง                 
ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐ ๓๖๕๒ ๐๐๓๐ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

 
๑๑.  การบันทึกเรื่องร้องเรียน 
 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
 ๑๐.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน  ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน  

๑๒.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
  ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูล  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองข้อมูล  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

/๑๒.๒  เรื่องร้องเรียนการทุจริต... 
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  ๑๒.๒  เรื่องร้องเรียนการทุจริต  ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ผู้รับเรื่องจัดท าบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว  และรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  
  ๑๒.๓  เรื่องร้องเรียนการทุจริต  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี  ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง   

๑๓.  การติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  ๕  วันท าการ  เพ่ือเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

๑๔.  การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  ๑๓.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
  ๑๓.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ในภาพรวมของหน่วยงาน    
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร  ต่อไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 
  การด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีได้รับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต  ให้ศูนย์รับเรื่องฯขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ด าเนินการตรวจสอบ            
และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  
ท าการ 

๑๖.  แบบฟอร์ม 
  กรณียื่นเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการทุจริตที่ก าหนดท้ายคู่มือนี้ 

๑๗.  จัดท าโดย 
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดฯ 
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

- หมายเลขโทรศัพท์  03651 1092 
- หมายเลขโทรสาร  03651 1092 
- เว็บไซต์  https://www.singburipao.go.th/index/?page=qt 

 
 
 
 



ภาคผนวก 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



หนังสือร้องเรียนการทุจริต 

    เขียนที.่................................................ 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................... ...สกุล............................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่.....................ถนน..................................................ต าบล.... ..................................... 
อ าเภอ..........................................................จังหวัด....................................................รหสัไปรษณีย์..........................  
หมายเลขโทรศัพท์...........................................  ขอยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ว่า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................สกุล..................................... .................... 
ต าแหน่ง............................................................................มพีฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่  ดังข้อความจะกล่าวต่อไปนี้ 
(วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ พร้อมแนบพยานหลักฐานประกอบ) ........................................................................ ........ 
............................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
.................................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
..................................................................................................................................................................... .............. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
         ลงชื่อ...............................................................ผู้ร้องเรียน 
               (...............................................................) 

 


