
 
 

คูมือปฏิบตัิงานเรื่องการรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

 

 



คำนำ 
 องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู ไดกำหนดทิศทาง และวางกรอบการดำเนินงานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรัปชั่น โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ

ตรวจสอบเฝาระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  ที่อาจเกิดขึ้นในองคการ

บริหารสวนตำบลสีชมพู ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและประชาชน 

และเปนการอำนวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตข้ึน  เพื่อเปนแนวทางการดำเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ขององคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

 

 

 

        องคการบริหารสวนตำบลสีชมพ ู

        อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเร่ืองรองเรียนการทุจริต 

ขององคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 

๑. หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู มีบทบาทหนาที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงาน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการทุจริต จากชองทางการรองเรียนของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู โดยปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน
การทุจริต  ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กำหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือ
สวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอำนาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่
จะตองตอบคำถามหรือแจงการดำเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)”  ซึ่งอำนาจหนาที่ดำเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู จึงเปน
เรื่องที่องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู จำเปนตองดำเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล  
 

2. วัตถุประสงค  
๑) เพื่อใหการดำเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู มีขั้นตอน/

กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
๒) เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนที่

กำหนดไวอยางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  
๓) เพื ่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผู ร องเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

3. คำจำกัดความ  
เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่สังกัด

องคการบริหารสวนตำบลหวยพระ เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือพบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ขององคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น เชน มีสิทธิ
เสนอคำรองเรียน/แจงเบาะแสตอองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู หรือสวนราชการที่เก่ียวของ  

เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  
หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถงึ องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 
การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข

หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน  
 
 
 
 



 
4. ชองทำงการรองเรียน/แจงเบาะแส  

4.1) รองเรียนดวยตนเอง ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  
4.๒) ทางไปรษณีย เลขที่ 325 หมู 10 ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน 40220 
4.๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข 043-424202 หมายเลขโทรสาร 043-424202 
4.๔) ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  
4.๕) email :  sichomphu.t@gmail.com 
4.6) สายตรงนายกองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู 089-4160993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. แผนผงักระบวนการจัดการเรือ่งรองเรียนการทุจรติ องคการบริหารสวนตำบลสีชมพ ู

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่งรองเรียนการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลสีชมพ ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องรองเรียนการทุจรติ 

จดหมายรองเรียน หนังสือ

จังหวัด/อำเภอ 

โทรศพัท /โทรสาร 

 

องคการบริหารสวน

ตำบลสีชมพู 

 

เรื่องรองเรียนการทุจรติ 

จาก email 

sichomphu.t@gmail.com 

ทะเบียนหนังสือรับ 

องคการบริหารสวน

ตำบลสีชมพู 

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทจุริตขององคการบริหารสวนตำบลสีชมพู เสนอผูบังคบับัญชาสั่งการ 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

แจกจายใหหนวยงานที่

เก่ียวของไปดำเนินการตาม

คำสั่งของผูบังคับบัญชา 

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

ดำเนินการเรื่องรองเรยีนการทุจรติ 

- เสนอตามลำดับข้ัน 

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

- ดำเนินการแกไข 

- รายงานผลผูบับคับบญัชาทราบ 

- แจงผูรองเปนหนังสือเพ่ือทราบ 

(กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดยีวใหแจงครั้งแรกภายใน 15 วัน) 



6. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  
6.1) แตงตั้งเจาหนาที่รับแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต  
6.2) แจงเจาหนาที่ผูรับคำสั่ง ใหการอำนวยความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน  
6.3) รับเรื่องรองเรียนตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 
6.4) ลงทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียน (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)  
6.5) เสนอผูบังคบับัญชาสั่งการ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) 
6.5) แจกจายใหหนวยงานที่เก่ียวของไปดำเนินการตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา (3 ชั่วโมง) 
6.6) ดำเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
6.7) แจงผูรองเปนหนังสือเพ่ือทราบ (ภายใน 15 วัน)  

 การดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริต ที่เขามายัง องคการบริหารสวน

ตำบลสีชมพู จากชองทางตาง ๆ มีขอปฏบิัตติามกำหนดดังนี้ 

 

ชองทาง 

 

ความถี่ในการตรวจ

ชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับขอ
รองเรยีนการทุจริตเพ่ือ

ประสานหาทางแกไขปญหา 
 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

ทางไปรษณีย ทุกครั้ง ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรยีนทางโทรศัพท 

เบอร 043-424202 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนผาน e-mail 

sichomphu.t@gmail.com 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

สายตรง นายก อบต.สีชมพู 

เบอร 089-4160993 

ทุกวนทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

 

7. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรยีนหรือแจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 7.1 ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 
  1.) ชือ่ ที่อยู ของผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส 
  2.) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน หรือแจงเบาะแส 
  3.) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ของเรื่องที่รองเรียน หรือแจงเบาะแส ปรากฎอยางชัดเจนวา
มีมูลขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที ่ ชัดเจน เพียงพอ ที่สามารถ
ดำเนินการ สบืสวน/สอบสวนได 
  4. ระบุพยาน เอกสาร พยานวตัถุและพยานบุคคล (ถามี) 
 
 
 



 
7.2 ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื ่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่

เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานที่เก่ียวของ  
1.) เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตำบลสีชมพ ู 
2.) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูล

เพิ่มเติมไดในการดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและ
เก็บเปนฐานขอมูล  

3.) ใหเปนคำรองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้  
3.๑) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐาน

แวดลอมชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวน สอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง  

3.๒) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลได
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งท่ีสุดแลว  

3.๓) เรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแส ที ่อยู ในอำนาจหนาที ่ของหนวยงานที ่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือองคกรอิสระที่กฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคำรองจะระบุวาหนวยงาน
ดังกลาวไมดำเนินการหรือดำเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ขึ้นอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา 

3.๔) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงยังสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคล
ดวยกัน นอกเหนือจำกหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณา
หรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณ ี 

 
8. การบันทึกขอรองเรียน  

๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข
ติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณที่เก่ียวของและสถานที่เกิดเหตุ  

๒) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาทีต่องบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
องคบริหารสวนตำบลสีชมพ ู

 
9. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน  

๑) หากเรื ่องรองเรียนอยู ในอำนาจหนาที ่ของกองหรือสำนักใดใหหนวยงานนั ้นรายงานผลใหผู
รองเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนและสำเนาใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
จำนวน ๑ ชุด เพ่ือจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป  

๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผู บังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดำเนินการโดยตรงให

เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน 

  

๑0. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจำไตรมาสรายงานใหนายกองคการบริหาร

สวนตำบลสีชมพู ทราบทุกไตรมาส  

๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณเพื่อนำมาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 



 

องคการบริหารสวนตำบลสีชมพ ู 

อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน  

 

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

 

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู  

 

ขาพเจา...........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่..................หมูท่ี.................  

ตำบล.......................................อำเภอ...............................จังหวัด........................โทรศพัท..................................  

อาชีพ.................................................................ตำแหนง..................................................................................... 

เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย..................................................... 

วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ....................................มีความประสงคขอรองเรียน/แจง

เบาะแส การตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลสีชมพู พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือ

ชวยเหลือ และแกไขปญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

  

ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริงทุกประการ  

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก  

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

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

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

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป  

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ  

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

ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/แจง้เบาะแส (ด้วยตวัเอง) 


