
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริการสวนตําบลชางมิง่  
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 
 

 



คํานํา 
 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง มีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันละปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการป อง กันและปราบปรามการ ทุจริ ตคอรัปชั่ น ในการดํ า เนิ นงานป งบประมาณ พ .ศ.2566                            
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ
และเฝาระวัง  

 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีอาจเกิดขึ้น       
ในองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง  เปนไปในแนวทางเดียวกันเกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ                
และประชาชนเพื่ออํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง จึงไดจัดทํา
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยไดรวบรวมแนวทางการดําเนินการ                
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคตอไป  
 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง            หนา  
 
หลักการและเหตุผล          ๑  
การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง    ๑  
สถานที่ตั้ง           ๑  
หนาที่ความรับผิดชอบ          ๑  
วัตถุประสงค           ๑  
คําจํากัดความ           ๑  
ชองทางการรับเรื่องรองเรียน         ๒  
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต       ๓  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          ๔  
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ      ๔  
หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๔  
การบันทึกขอรองเรียน          ๕  
การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรยีนและการแจงกลับผูรองเรยีน    ๕  
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      ๕  

ภาคผนวก  
 แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียนการทุจริต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แนวทางปฏิบัติการจัดการเรือ่งรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบรหิารสวนตําบลชางมิ่ง 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง มีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2566                
และรับแจงเบาะแสเรื่องรองเรียนการทุจริตจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ ง โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิ บั ติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต                    
และประพฤติมิชอบซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กําหนดวา เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน    
หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นท่ี
จะตองตอบคําถาม หรือแจงการดําเนินการ  ใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 ซึ่งอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง จําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล  

๒. การจัดตั้งศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง  
 มาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. สถานที่ต้ัง  
 องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง  88 หมู 5  ตําบลชางมิ่ง อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ  
 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรยีนการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นในองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 

๕. วัตถุประสงค  
 ๑) เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง                        
มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
 ๒) เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน          
ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ  
 ๓) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชน และผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล                
(Good Governance)  

๖. คําจํากัดความ  
 เร่ืองรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือพบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 
 



-๒- 
 

 ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น เชน มีสิทธิ
เสนอคํารองเรยีน/แจงเบาะแสตอองคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง หรือสวนราชการที่เก่ียวของ  
 เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ของรฐั พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
 หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหาร           
สวนตําบลชางมิ่ง 
 การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองเรียนกรณทีี่ผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน  

๗. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส  
 1) รองเรยีนดวยตนเองท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง  
 ๒) ทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 88 หมู 5 ตําบลชางมิ่ง อําเภอพรรณานิคม            
จังหวัดสกลนคร 47130 
 ๓) รองเรยีนทางโทรศัพท หมายเลข 042-165607   
 ๔) ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง  
 ๕) เว็ปไซต https://www.chanaming.com/ 
 ๖) Facebook : องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง  

๗) สายตรงนายกองคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง 081 - 9667615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องรองเรียนการทุจริต 
จดหมายรองเรียน 

หนังสือจังหวัด/อําเภอ 
โทรศพัท เปนตน 

-๓- 
 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 
 

แผนผังข้ันตอนการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตของ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง 

อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
 
          
                                                                   เรื่องรองเรียนการทุจริตจาก 
            องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง               เว็บไซต       

    https://www.chanaming.com/ 
 

 
                                                 
                                                ทะเบียนหนังสือรับ 
                             องคการบริหารสวนตาํบลชางมิ่ง 
                                               (ระยะเวลา ๓ ช่ัวโมง) 
 
 

 
                                ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ 
                                         ศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
                                           และเสนอผูบัญชาการสัง่การ 
                                                (ระยะเวลา ๑ วัน) 

 
 
 
 
 
 
แจกจายใหหนวยงานที่เก่ียวของ           เรื่องรองเรียนการทุจริตที่ตองพิจารณาวินิจฉัย 
   ไปดาํเนินการตามคําสั่งของ    - เสนอตามลําดับข้ัน 
           ผูบังคับบัญชา      - แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
     (ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)     - ดําเนินการแกไข 
       - รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ  
(กรณไีมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน)               - แจงผูรองเปนหนังสือเพื่อทราบ  



-๔- 
 

๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 ๑) ประกาศจัดตั้งศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบรหิารสวนตําบลชางมิ่ง  
 ๒) แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 
 ๓) แจงคําสั่งใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามคําสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน  

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  
 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตท่ีเขามายังองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 
จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังน้ี 
 

ชองทาง 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดาเนินการ 
รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหต ุ
 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งที่มกีารรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  
ทางไปรษณีย ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศพัท 
042-165607   

ทุกวันทาการ 
 

ภายใน ๑ วันทําการ 
 

 

รองเรียนผานตูรองเรียน/รองทุกข ทุกวันทาการ ภายใน ๑ วันทําการ  
รองเรยีนผานเว็บไซต 

https://www.chanaming.com/ 
ทุกวันทาการ 

 
ภายใน ๑ วันทําการ 

 
 

รองเรยีนทาง FaceBook 
องคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง 

ทุกวันทาการ ภายใน ๑ วันทําการ  

สายตรงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลชางมิ่ง 

089-8411352 

ทุกวันทาการ 
 

ภายใน ๑ วันทําการ 
 

 

 
๑๑. หลักเกณฑในการรบัเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๑๑.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย  
  1) ชื่อ ที่อยู ของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
  ๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
  3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 
ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได  
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
 
 
 
 

 



-๕- 
 
 ๑๑.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว                
ที่เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 ๑๑.๓ เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี
ตางๆ ของเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง  
 ๑๑.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดใน
การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและเก็บเปนฐานขอมูล  
 ๑๑.๕ ใหเปนคํารองเรยีนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้  
  ๑) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐานแวดลอม
ชัดเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๑ จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง  
  ๒) คํารองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคํา
พิพากษาหรือคาํสั่งที่สุดแลว  
  ๓) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองคกรอิสระที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดําเนินการ
หรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ขึ้นอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา  
  ๔) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงยังสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไมเปน
เรื่องเฉพาะกรณ ี 

๑๒. การบันทึกขอรองเรียน  
 ๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู                    
หมายเลขติดตอกลับเรื่องรองเรยีนการทุจริต พฤติการณที่เก่ียวของและสถานที่เกิดเหตุ  
 ๒) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง  

๑๓. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน  
 ๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาที่ของกองหรือสํานักใหหนวยงานนั้นรายงานผลใหผูรองเรียน
ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาท่ีศูนยฯ จํานวน ๑ ชุด             
เพื่อจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป  
 ๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ ดําเนินการโดยตรง               
ใหเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นบัแตไดรับเรื่องรองเรยีน  

๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรยีนประจําไตรมาสรายงานใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลชางมิ่งทราบทุกไตรมาส  
 ๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณเพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการ            
ขอรองเรยีนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนนําทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแบบคารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง) 
       
       ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
       องคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง  
       อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
        47130 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 

  ขาพเจา........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่..................หมูท่ี.......  
ตําบล...........................................อําเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท..............................  
อาชีพ.................................................................ตําแหนง.....................................................................................  
เลขท่ีบัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................  
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส  
ตอตานการทุจริต เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือ         
และแกไขปญหาในเรื่อง  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

  ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริง                
ทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก  

๑)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จํานวน............................ชุด  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป  
   
      ขอแสดงความนับถือ  
 

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

 

 


