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คำนำ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี    
มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้        
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญ      
ในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 ช่องทาง ประกอบด้วย  

1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ถนนศรีอุทัย  
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2 )  ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น เ ว็ บ ไซ ด์ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด อุ ทั ย ธ า นี   
https://www.uthaipao.go.th 

3.) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์หมายเลข  056 511297 
4) ร้องเรียนผ่านตู้รับเรือ่งเรียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย 

ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
5) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) info@uthaipao.go.th 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ 
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับ
หน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 

สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

มีนาคม  2565 
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บทที่ 1   

บทนำ 

1.หลักการและเหตผุล     

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี     
มีบทบาทหน้าที่หลกั ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยรว่มกำหนดเปา้หมายการพัฒนา
กลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ  
เช่ือมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
(CPI:Corruption Perception Index)  

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี 5 ช่องทาง  ประกอบด้วย 

1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ถนนศรีอุทัย  
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2 )  ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น เ ว็ บ ไซ ด์ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด อุ ทั ย ธ า นี   
https://www.uthaipao.go.th 

3.) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์หมายเลข  056 511297 
4) ร้องเรียนผ่านตู้รับเรือ่งเรียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย 

ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
5) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) info@uthaipao.go.th 
ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์         

ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   
มาตรา 38 กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้อง    
ตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของ 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

/องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้แนวทางการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม 
มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และ
ความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส     
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต  และ     
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพื่ อเป็นหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ              
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการ  
ในการปฏิบัติงาน  

4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส ำคัญ           
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

2) ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่   
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน  
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7) ปฏิบัตงิานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

/4.การร้องเรียน...  
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ถนนศรีอุทัย  
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2 )  ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น เ ว็ บ ไซ ด์ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด อุ ทั ย ธ า นี   
https://www.uthaipao.go.th 

3.) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์หมายเลข  056 511297 
4) ร้องเรียนผ่านตู้รับเรือ่งเรียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย 

ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
5) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) info@uthaipao.go.th 

 
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1) ช่ือ ที่อยู่ของผูร้้องเรียน/ผู้แจง้เบาะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจง้เบาะแส   
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน

ว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจรติของเจ้าหน้าที/่หน่วยงานชัดแจ้ง เพียงพอที่จะ
สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้   

4) ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล (ถ้ามี)   
- ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนผังกระบวนการ... 
 
 
 

mailto:info@uthaipao.go.th
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆ 
ส่งเรื่องมายังองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
อุทัยธานี 

เจ้าหน้าที่ รับเรือ่ง ลงทะเบียนและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

การใหบ้ริการทีร่วดเร็ว   
ยิ้มแย้มแจ่มใส                
เต็มใจในการใหบ้ริการ 
เป็นธรรม  

เจ้าหน้าที ่

ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัด อบจ 

หนังสือร้องเรียน/หนงัสอื
จากหน่วยงานที่แจ้งเรือ่ง
ร้องเรียน 

2 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอปลัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
อุทัยธานี พร้อมทัง้วิเคราะห์ข้อมลู และ
มอบหมายเรื่องให้เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบ 

การวิเคราะห์ข้อเท็จจรงิ  

ส่งต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ตรวจสอบโดยเร็ว เป็นธรรม  

ปลัดองค์การ
บรหิารส่วน
จังหวัดอทุัยธานี 

หนังสือร้องเรียน/หนงัสอื
จากหน่วยงานที่แจ้งเรือ่ง
ร้องเรียน 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ทำบันทึกเสนอผูบ้รหิาร พร้อมทัง้หนงัสอื
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 

การพิจารณาเรื่องด้วยความ
เป็นกลาง เป็นธรรม 

นิติกร 

ฝ่ายนิติการ 

สำนักปลัด อบจ 

บันทึก,หนังสือร้องเรียน 

1 วัน 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เรื่อง
และข้อมูลที่ได้จากการ

ร้องเรียน 

 

1 วัน 

 

2 วัน 

ชชั่วโมง 

เสนอผู้บริหารพิจารณาเรื่อง 

รับเรื่องร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ 
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6.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ต่อ) 
 
 

ลำดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

4 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรือ่งร้องเรียน
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิและดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที ่

การตรวจสอบข้อเท็จจรงิที่
เป็นธรรม การดำเนินการ
ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 
การตดิตามเรื่องอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิได ้

เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ 

หนังสือที่แจ้งใหห้น่วยงาน
นั้นๆตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

5 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจง้ผลการ
ดำเนินการ สรุปเรือ่งและทำบันทึกเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ  

เรื่องที่ได้รบัจากหน่วยงานที่
ตรวจสอบมีข้อเทจ็จริงที่
ถูกต้อง เป็นธรรม เจ้าหน้าที่
มีความเต็มใจในการบริการ  

นิติกร 

ฝ่ายนิติการ 

สำนักปลัด อบจ 

เอกสารต่างๆทีห่น่วยงานที่
รับผิดชอบส่งมาให้ทราบ
ผลการพจิารณา 

6 

 

 

         ไม่ยุต ิ          ยุติ   

 

 

ยุติเรื่องแจ้งผลการพิจารณาแก่             
ผู้ร้องเรียน/หน่วยงานที่สง่เรื่องร้องเรียน 
แต่ถ้าไม่ยุติสั่งตรวจสอบข้อเทจ็จริง
เพิ่มเตมิ 

การตอบสนองต่อเรื่อง
ร้องเรียนภายในระยะเวลา 
รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้

 

นิติกร 

ฝ่ายนิติการ 

สำนักปลัด อบจ 

 หนงัสือแจ้งผล 

การพิจารณา 

ส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 

 

1 วัน 

 

รอผลการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วทำ
บันทึกเสนอผู้บริหารให้ความ

เห็นชอบ                       

 

 

แจ้งผลการพิจารณา 

 

3 วัน 

 

7 วัน 
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7.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนท่ี 1  

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆส่งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
ลงทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

ขั้นตอนท่ี 2  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เรื่องและข้อมูลการร้องเรียนจากทุกช่องทางเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
พิจารณา พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล และมอบหมายเรื่องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนท่ี ๓  

ทำบันทึกเสนอผูบ้รหิาร พร้อมทัง้หนงัสอืแจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจรงิ  

ขั้นตอนท่ี ๔  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรือ่งร้องเรียนตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 

ขั้นตอนท่ี ๕  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจง้ผลการดำเนินการสรุปเรื่องและทำบันทึกเสนอผู้บรหิารให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนท่ี ๖  

• ยุติเรื่อง  แจ้งผลการพจิารณาแกผู่้ร้องเรียน/หน่วยงานที่สง่เรื่องร้องเรียน  

• ไม่ยุต ิ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจรงิเพิม่เติม 

8.การติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการหรือความคืบหน้าให้ทราบทุกระยะ 5 วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่จะ

ได้แจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 

9.มาตรฐานงาน 
มาตรฐานด้านระยะเวลา 

 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซด์/โทรศัพท์/ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินการแล้วเสร็จหรือความคืบหน้าภายใน 15 วันทำการ 

มาตรฐานด้านคุณภาพ 
• ดำเนินกิจกรรมตามแผน และกำหนดการที่วางไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา 
• สามารถตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลา และความจำเป็นสำคัญเร่งด่วน มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 

ตรวจสอบได้  

 

/การติดตาม... 
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10.การติดตามและประเมินผล 

➢ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติทุกเดือน 
➢ รวบรวมและสรุปการจัดการข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์ 

การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร
ต่อไป 
 

11. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ต่อข้อร้องเรียน  

เพ่ือตรวจสอบตามอำนาจหน้าท่ี 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตัวเอง/หนังสือ/จดหมาย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนทางสื่อออนไลน์ เช่น facebook ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  



แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 

    องค์การบริหารส่วนจงัหวัดอทุัยธานี 
   อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

                        61000 
 

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

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี 
 

  ข้าพเจ้า .................................................................... ...อายุ......................ปีอยูบ่า้นเลขที่.................. 

หมู่ที่............ตำบล ..............................................อำเภอ .........................................จังหวัด ...................................... 

โทรศัพท์.......................................อาชีพ .............................................. เลขที่บัตรประชาชน .................................... 

ออกโดย ................................................วันออกบัตร ........................... วันหมดอายุ........................... 

มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจง้เบาะแสการต่อต้านการทุจริต  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

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

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทจุรติตามข้างต้นเปน็จริงทุกประการ 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดำเนินการต่อไป 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ยื่นคำร้อง 

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




