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ท้ังนี้  การจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตจําเป+นต�องมีข้ันตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป+นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให�การบริหารราชการเป+นไปด�วยความถูกต�อง ยุติธรรม 
ควบคู�กับการพัฒนา บําบัดทุกข$ บํารุงสุขของประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ ด�วยความรวดเร็วและเกิดผล
สัมฤทธิ์อย�างเป+นรูปธรรม 
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แผนผังการจัดการเร่ืองร�องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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บทนํา 

หลักการและเหตุผล     
  องค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม มีบทบาทหน�าท่ีในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงาน
การป.องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส�งเสริมและคุ�มครองจริยธรรมของส�วน
ราชการ ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร$ว�าด�วยการป.องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช�เป+นเครื่องมือสําคัญ
ในการสร�างการมีส�วนร�วมจากทุกภาคีเครือข�ายด�านการป.องกันและปราบปรามการทุจริต การส�งเสริมและ
คุ�มครองจริยธรรมบุคลากรองค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 
   
วัตถุประสงค"  
  1. เพ่ือให�บุคลากรผู�เก่ียวข�อง หรือเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบสามารถนําไปเป+นกรอบแนวทาง การ
ดําเนินงานให�เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือให�ม่ันใจว�ากระบวนการจัดการเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใช�เป+นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคล�องกับข�อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ$ และกฎหมาย ท่ี
เก่ียวข�องกับการจัดการเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข$ อย�างครบถ�วนและมีประสิทธิภาพ  
  3. เพ่ือเป+นหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ�ายทอดให�กับผู�เข�ามาปฏิบัติงาน
ใหม� พัฒนาให�การทํางานเป+นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร�ให�กับบุคคลภายนอก หรือผู�ให�บริการให�
สามารถเข�าใจและใช�ประโยชน$จากกระบวนการท่ีมีอยู� รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  
  4. เพ่ือพิทักษ$สิทธิของประชาชนและผู�ร�องเรียน/แจ�งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)   

การร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. กล�องรับเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแส การทุจริต ณ องค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม  
  2. เว็บไซต$ ศูนย$รับแจ�ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร$รัปชั่น องค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 
www.maekhawtom.go.th 
  3. โทรศัพท$ 0-5370-6081 หรือสายด�วนผู�บริหาร  
  4. www.facebook.com/องค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 
  5. ตู�ไปรษณีย$ ถึงสํานักงานองค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม เลขท่ี 159 หมู� 19 ตําบล 
แม�ข�าวต�ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
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ระบบการจัดการเร่ืองร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

บทบาทหน�าท่ีของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  
  มีบทบาทหน�าท่ีในการดําเนินการเสริมสร�างความเข�มแข็งและเป+นเครือข�ายสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย และมาตรการต�างๆ ในการต�อต�านการทุจริตในองค$กรรวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย$ปฏิบัติการ 
ต�อต�านการทุจริตคอรัปชั่น  
  1. จัดทําแผนปฏิบัติการป.องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส�วนราชการ ให�
สอดคล�องกับยุทธศาสตร$ว�าด�วยการป.องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข�อง  
  2. ประสาน เร�งรัด และกํากับให�หน�วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป.องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน�วยงาน 
  3. ดําเนินการเก่ียวกับข�อร�องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน 
  4. คุ�มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ พนักงานส�วนท�องถ่ิน  
  5. ประสานงานท่ีเก่ียวข�องกับการป.องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ�มครองจริยธรรมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
  6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป.องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ�มครองจริยธรรม เสนอหัวหน�าส�วนราชการและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
  7. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง หรือท่ีได�รับมอบหมาย 
 
หลักเกณฑ"ในการรับเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  1. หลักเกณฑ$และแนวทางปฏิบัติในการร�องเรียน 
      1.1 หลักเกณฑ$การร�องเรียน 
   1.1.1 เรื่องท่ีร�องเรียนต�องเป+นเรื่องท่ีผู�ร�องเรียนได�รับความเดือดร�อนหรือความเสียหาย 
อันเนื่องจากการประพฤติ ปฏิบัติของพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�าง ในเรื่อง ดังต�อไปนี้ 
    1) การกระทําทุจริตต�อหน�าท่ีราชการ  
   2) การกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีราชการ 
    3) การละเลยหน�าท่ีตามกฎหมายท่ีกําหนดให�ต�องปฏิบัติ 
    4) การกระทําท่ีเป+นการใช�อํานาจ หน�าท่ีทางราชการ เอ้ือผลประโยชน$หรือเรียก
ทรัพย$สิน เพ่ือประโยชน$ส�วนตน 
   1.1.2 เรื่องร�องเรียน ต�องเป+นเรื่องท่ีมีมูลความจริง มิใช�ลักษณะการกลั่นแกล�ง สร�างความ
เสียหาย เดือดร�อนแก�บุคคลและต�องมีหลักฐานแวดล�อมท่ีปรากฏชัดแจ�งตลอดจนพยานหลักฐานท่ีแน�นอน 
     1.2 ข�อร�องเรียนท่ีใช� เป+นถ�อยคําสุภาพและต�องระบุข�อมูล พอสังเขป ดังนี้ 
   1.2.1 ชื่อ - ชื่อสกุลและท่ีอยู� ท่ีสามารถติดต�อได�ของผู�ร�องเรียน 
   1.2.2 ชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข�องท่ีเป+นเหตุแห�งการร�องเรียน 
   1.2.3 การกระทําหรือมูลเหตุท้ังหลายท่ีเป+นเหตุแห�งการร�องเรียน หรือพฤติกรรมตาม
สมควรแห�งมูลเหตุท่ีเก่ียวข�องกับการร�องเรียน 
   1.2.4 ระบุวัน เดือน ป̀ ท่ีชัดเจน 
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   1.2.5 ระบุพยานเอกสาร พยานหรือวัตถุหรือพยานบุคคล (ถ�ามี) 
   1.2.6 ลายมือชื่อผู�ร�องเรียน 
     1.3 กรณีการร�องเรียนผ�านช�องทางการร�องเรียนอ่ืนๆ ท่ีองค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม
กําหนด จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดล�อมปรากฏข�อชัดแจ�ง ตลอดจนพยานบุคคล
แน�นอนเท�านั้น 
     1.4 เรื่องร�องเรียนท่ีไม�รับพิจารณา 
   1.4.1 ข�อร�องเรียนท่ีมิได�ทําเป+นลายลักษณ$อักษร 
   1.4.2 ข�อร�องเรียนท่ีไม�ได�ระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
   1.4.3 ข�อร�องเรียนท่ีไม�มีรายการตามข�อ 1.2 
     1.4 ช�องทางการร�องเรียน 
   1.4.1 ส�งข�อร�องเรียนด�วยตนเอง ณ องค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม  
    1.4.2 ส�งข�อร�องเรียนทางช�องทางอิเล็กทรอนิกส$ หรือช�องทางเว็บไซต$ องค$การบริหาร
ส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม www.maekhawtom.go.th 
   1.4.3 ส�งข�อร�องเรียนทางจดหมาย ถึงสํานักงานองค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 
เลขท่ี 159 หมู� 19 ตําบลแม�ข�าวต�ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
 2. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ 
      2.1 เม่ือได�รับข�อร�องเรียน จักมีการดําเนินการรวบรวมข�อมูลร�องเรียนเสนอต�อผู�บังคับบัญชา
และผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งดําเนินการตามข้ันตอนของทางราชการ กรณีข�อร�องเรียนเป+นบัตร
สนเท�ห$จักต�องเป+นไปตามหลักเกณฑ$ เง่ือนไขประกาศกําหนด 
      2.2 กรณีท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควรให�แต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให�ผู�ใดตรวจสอบข�อเท็จจริงให�ดําเนินการตามคําสั่งนั้น 
     2.3 ให�ผู�ท่ีได�รับการแต�งต้ังเป+นคณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริง พิจารณารวบรวมหลักฐาน
ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง และพิจารณาไต�สวนหาข�อเท็จจริงว�ามีมูลหรือไม� และให�รายงานผลการสอบสวน
ข�อเท็จจริง เพ่ือเสนอให�ผู�บริหารเป+นผู�พิจารณาสั่งดําเนินการ 
     2.4 หากกรณีการสอบสวนข�อเท็จจริงมีมูลความผิด ให�เสนอผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาสั่ง
ดําเนินการทางวินัยหรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบ ข้ันตอนของทางราชการกําหนดไว� และหาก
กรณีการสอบสวนข�อเท็จจริง ไม�มีมูลหรือไม�มีหลักฐานเพียงพอ หรือไม�เข�าเง่ือนไข หลักเกณฑ$ใด เสนอให�
ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาสั่งยุติเรื่อง 
     2.5 ในการดําเนินการสอบสวนข�อเท็จจริง ให�ดําเนินการอย�างลับ และต�องให�โอกาสผู�ถูก
กล�าวหาได�พิสูจน$ข�อเท็จจริง อย�างเป+นธรรม โปร�งใสและตรวจสอบได� รวมท้ังคุ�มครองพยานผู�เก่ียวข�อง 
     2.6 การดําเนินการให�เป+นไปตามระเบียบ ข้ันตอนและระยะเวลาตามท่ีระเบียบ กฎหมายของ
ทางราชการกําหนด 
  3. การกํากับ ติดตามข�อร�องเรียน 
      3.1 ให�ผู�ท่ีได�รับมอบหมายดําเนินการแจ�งหรือรายงานผลความคืบหน�า ตามข้ันตอน วิธีการ ท่ี
ทางราชการกําหนด ให�แก�ผู�ร�องเรียนทราบ เว�นแต�กรณีท่ีผู�ร�องเรียนไม�ให�ข�อมูลในการติดต�อกลับ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานนิติการ  สํานักปลัด  องค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 

กระบวนการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต 
  ผู�ร�องเรียนยื่นเรื่องร�องเรียนผ�านทางช�องท�างต�างๆ ขององค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม โดยให�
เจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�องดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. เจ�าหน�าท่ีรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตตามช�องทางต�างๆ 
  2. เจ�าหน�าท่ีประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริง 
  3. เจ�าหน�าท่ีดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริง 
      - กรณีเรื่องยุติ ให�แจ�งผลให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
      - กรณีเรื่องไม�ยุติ 
        1) ให�ตั้งคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริง 
        2) แจ�งการดําเนินงานให�ผู�ร�องเรียนทราบเบ้ืองต�น ภายใน 15 วัน 
  4. เจ�าหน�าท่ีจัดทํารายงานสรุปผลเรื่องร�องเรียนการทุจริตเสนอผู�บริหาร 

การบันทึกเรื่องร�องเรียน 
  1. กรอกแบบฟอร$มบันทึกเรื่องร�องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพท$ติดต�อ 
เรื่องร�องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุ 
  2. ทุกข�องทางท่ีมีการร�องเรียน เจ�าหน�าท่ีต�องบันทึกข�อร�องเรียนลงสมุดบันทึกข�อร�องเรียน 

การติดตามแก�ไขปOญหาเรื่องร�องเรียน 
  ให�หน�วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�องรายงานผลการดําเนินการให�คณะกรรมการร�องเรียนการ
ทุจริตทราบ ภายใน 15 วันทําการ เพ่ือดําเนินการแจ�งให�ผู�ร�องเรียนทราบ 

การรายงานผลการดําเนินงานให�ผู�บริหารทราบ 
  1. รวบรวมข�อมูล และรายงานสรุปการดําเนินการเรื่องร�องเรียนการทุจริตให�ผู�บริหารทราบ 
  2. รายงานเรื่องร�องเรียนหลังจากสิ้นป̀งบประมาณ เพ่ือดําเนินการจัดทําข�อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตประจําป̀ 
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ช�องทางการรับเร่ืองร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ช�องทางการร�องเรียน ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช�องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับข�อร�องเรียน  
เพ่ือประสาน 
หาทางแก�ไข 

หมายเหตุ 

ร�องเรียนด�วยตัวเองผ�านกล�องรับ
เรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแส  
การทุจริต ณ องค$การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

ร�องเรียนผ�านเว็บไซต$  
ศูนย$รับแจ�ง เบาะแส เรื่องทุจริต 
คอร$รัปชั่น องค$การบริหาร 
ส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 
www.maekhawtom.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

โทรศัพท$ 0-5370-6081 หรือ 
สายด�วนผู�บริหาร 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ เว�นวันหยุดราชการ 

ร�องเรียนผ�านทาง
www.facebook.com/องค$การ
บริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

ร�องเรียนผ�านตู�ไปรษณีย$ ถึง
สํานักงานองค$การบริหารส�วนตําบล
แม�ข�าวต�ม เลขท่ี 159 หมู� 19 
ตําบลแม�ข�าวต�ม อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข�าราชการ 

 
       วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ.................... 
 
*หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................................................................................................. 
ชื่อผู�ร�องเรียน..............................................................นามสกุล......................................................................... 
จังหวัด...........................................................................โทรศัพท$...................................................................... 
E-mail............................................................................................................................................................... 
 
ข�อกล�าวหา/ข�อร�องเรียน (เรื่อง)........................................................................................................................ 
รายละเอียด : ................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป̀ หรือช�วงเวลาท่ีเกิดเหตุ.................................................................................................................. 
เหตุการณ$โดยย�อ : ............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ผู�เก่ียวข�องกับการกระทําทุจริต 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
*ผู�ท่ีสามารถให�ข�อมูลเพ่ิมเติมได�ชื่อ.......................................................สกุล..................................................... 
หน�วยงาน.............................................................................หมายเลขโทรศัพท$................................................ 
 
 

*สถานท่ีติดต�อกลับ : ........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 

** ข�อมูลเก่ียวกับ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท$ อีเมล$ และสถานท่ีติดต�อกลับ จะถูกจัดเก็บเป+นความลับ 


