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  ตามมาตรา 63 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และค าส่ังคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ก าหนดให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารงาน และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  ได้ให้ความส าคัญเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ และกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งในคู่มือได้ก าหนดกระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอน ระยะเวลา ช่องทางการร้องเรียน 
ผู้รับผิดชอบไว้ และผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรอย่างสูงสุดในทางปฏิบัติแก่
เจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการ  

 
                                                                             นางณัฐมน  น้อยลี 
                                                                               นิติกรปฎิบัติการ 
                                                                                     ผู้จัดท า 
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คูม่อืการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร 

วตัถปุระสงค ์
   1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
           2. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
           3. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรทราบ 
        4. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ           
เรื่องร้องเรียนท่ีก าหนดไว้ 

ขอบเขต 
คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลโสธร ได้รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานร้องเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ 
ต้ังแต่รับเรื่อง จนถึงการรายงานผล  

ความหมาย 
  1. “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ   
  2. “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการท่ีส่งข้อร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพื่อให้มีการสอบสวน
หาข้อเท็จจริง 
 3. “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินการ
ของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตต าบลโสธร 
  4. “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายถึง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้กระท าการอันเป็นมูล
ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าท่ีและต้องเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 6. “ทุจริต” หมายถึง มีเจตนากระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันถือว่าเป็นการใช้อ านาจท่ีได้มาหรือ
การใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ 
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การเรียกรับหรือการยอมรับ
สินบนท้ังท่ีเป็นเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง ท่ีควรเปิดเผย              
การด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย เป็นต้น 
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 7. “ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ี 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นหรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 
 5. “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ค าส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ
แผ่นดิน1 
หลกัเกณฑก์ารรอ้งเรยีน  
  1. เรื่องท่ีอาจน ามาร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ในเรื่องดังต่อไปนี้  
      1.1 กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                         1.2 กระท าความพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
                         1.3 ความไม่ชอบธรรมในการประเมิน แต่งต้ัง โยกย้าย 
                         1.4 ผู้บริหารละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี  
                         1.5 แจ้งเบาะแส เสนอแนะกระท าท่ีขัดต่อระเบียบหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
           2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวท่ีเสียหายต่อบุคคลอื่น 
                 3. การร้องเรียนต้องสามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง 
                 4. ใช้ถ้อยค าสุภาพ  และ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                         4.1 วัน  เดือน  ปี ท่ีเกิดเรื่อง  
                         4.2 ช่ือ และท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
                         4.3 ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียนชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย
อย่างไร ต้องการให้แก้ไขด าเนินการอย่างไร หรือ ช้ีช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ชัดแจ้ง
เพียงพอท่ีสามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวนได้ 
                          4.4 ระบุ  พยาน  หลักฐาน เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี) 
                 5. ร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีก าหนด 
 เรือ่งรอ้งเรยีนทีอ่าจไมร่บัพจิารณา 
                 1. ค าร้องเรียนท่ีไม่ระบุช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
                 2. ค าร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 
                 3. ค าร้องเรียนท่ียื่นพ้นก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน 
       4. ค าร้องเรียนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว 
  5. ค าร้องเรียนท่ีเกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
 

                                            
  1 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
  1. ชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
      1.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือทางจดหมาย หรือกล่องรับความคิดเห็นท่ีติดต้ังไว้ ณ ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 1 ต าบลโสธร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
      1.2 ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3851 7079  
            หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 3851 8757 
      1.3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tambonsothon.com 
      1.4 ร้องเรียนผ่าน https://www.facebook.com/tambonsothon.sothon 
      1.5 ร้องเรียนผ่านทางอีเมล tambonsothon@hotmail.com 
  2. ขัน้ตอนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
      2.1 เจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมายรับเรื่อง โดยแยกเล่มทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 
      2.2 แจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น 
      2.3 กรณีมีมูลน าเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร กรณีไม่มีมูลยุติเรื่อง และแจ้ง
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันรับเรื่อง 
      2.4 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง สอบวินัย ความรับผิดทางละเมิดแล้วแต่กรณี และแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันรับเรื่อง 
      2.5 ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบวินัย ความรับผิดทางละเมิดแล้วแต่กรณี 
      2.6 ผลการสอบสวนเป็นประการใดรายงานผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน  
      2.7 ยุติเรื่อง 
      2.8 รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหาร  
  3. การรายงานและติดตามผล 
      3.1 รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารทุก 30 วัน  
       3.2 จัดท าสถิติรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
       3.3 น าสถิติการร้องเรียนเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์หลักองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและพยาน 
  1. ข้อมูลผู้ร้องเรียนและพยานจะถูกเก็บเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การ
จัดการเรื่องร้องเรียนเท่านั้น 
  2. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนและพยาน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดท่ีจะบ่งช้ีไปถึงตัวบุคคลได้ให้ปกปิดเป็นความลับ 
 
 

http://www.tambonsothon.com/
mailto:tambonsothon@hotmail.com


4 
การรบัและการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีน 
  การด าเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร ทางช่องต่าง ๆ มีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 

 
ช่องทาง 

 

 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ

ตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่าน Facebook ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านทางอีเมล ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
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แผนผังขัน้ตอนการด าเนนิการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร 

 

 

 

  

ช่องทางการร้องเรียน 
ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการ / โทรศัพท์ / โทรสาร /จดหมาย / หนังสือ / เว็บไซต์ / อีเมล 

เผยแพร่สถิติ 
ลงบนเว็บไซต์หลักของ อบต. 

รายงานสถิติรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน 

มีมูลความผิด ไม่มีมูลความผิด 

แจ้งผู้ร้องทราบเป็นหนังสือ 
ภายใน 15 วัน  

 

ยตุเิรือ่ง 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ตรวจสอบมูลความผิด 

 

แจ้งผู้บริหารทราบ 
เพื่อพิจารณาส่ังการ 

 

ตั้งคณะกรรมการสอบ 
ข้อเท็จจริง/วินัย/ละเมิด 

 

รายงานผู้บริหารทราบ 
ทุก 30 วัน 

 



 
 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบค าขอรอ้งเรยีนการทจุรติของเจา้หนา้ที ่
 

                                                         วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ............ 
 

ช่ือ - นามสกลุ.......................................................อายุ..............ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี............
ต าบล..................อ าเภอ.....................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................................................................................... 

เรื่องท่ีร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร พิจารณาด าเนินการดังนี้
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและยินยอมให้ด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย 
   
 
 
 
      
   
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ร้องเรียน/ผู้แทน 
    (....................................................)  
 

ลงช่ือ.................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่อง 
    (....................................................)  
 

ตัวอย่าง 



 
 

 

            
 

 
ตารางสรปุสถติิเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจ้าหนา้ที่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ……….. (รอบ ……….. เดอืน) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
  

เดอืน 
จ านวน
เรือ่ง

รอ้งเรยีน 

ประเภทเรือ่งรอ้งเรยีน ช่องทางการรอ้งเรยีน ผลการด าเนนิการ 

ทุจรติและ
ประพฤตมิิ

ชอบ 

พฤตกิรรม
ไม่

เหมาะสม 

ความไม่
ชอบธรรม

ในการ
ประเมนิ
แตง่ตัง้
โยกย้าย 

ผู้บรหิาร
ละเลยการ

ปฏิบตัหินา้ที ่

แจง้
เบาะแส/
เสนอแนะ 

โทรศพัท ์ จดหมาย เว็ปไซต ์ ดว้ยตนเอง 
ด าเนนิการ
เรยีบรอ้ย 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

ยงัไม่
ด าเนนิ
การ 

 ต.ค.                            
พ.ย.                           
ธ.ค.                            
ม.ค.                            
ก.พ.                            
มี.ค.                            
เม.ย.                            
พ.ค.                            
มิ.ย.                            
ก.ค.                            
ส.ค.                            
ก.ย.                            

 

ตัวอย่าง 


