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ค าน า 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงให้เป็น
ระบบราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ติดตามลงโทษผู้ทุจริตได้อย่างเด็ดขาด และอ านวยความสะดวกในการรับร้องเรียน
การทุจริตให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน ด าเนินงานได้รวดเร็ว เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขึ้น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านเรื่องร้องเรียนการทจุริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาน
ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1  

บทน า 
๑. หลักการและเหตุผล  

                  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง จัดตั้งขึ้นเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ติดตามลงโทษผู้ทุจริตได้อย่าง
เด็ดขาด และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับร้องเรียนการทุจริตให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการท างานมาก
ขึ้น และยังมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมแก่
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการ
ทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอ
นิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 

นอกจากนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ยังมีหน้าที่ส าคัญใน
การรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนช่องทางต่างๆ ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ได้ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ที่ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใด ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ 
ตามมาตรา ๓๗”และ มาตรา ๔๗ “ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๒ และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิงจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  สามารถแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือ การป้องกันการ
ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป  

 2. วัตถุประสงค์ 
             1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การ 
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



-๒- 
 
              2) เพ่ือให้มีกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง กับการเรื่องร้องเรียนอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
              3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน  
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการได้ทราบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  

๓. ขอบเขตการด าเนินงาน 
ส าหรับเป็นคู่มือการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ส าหรับพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ข้ันตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนไปจนถึงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

๑. ค าจ ากัดความ 
• การร้องเรียน หมายถึง การให้ข้อมูลซึ่งสามารถน าไปเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี ในกรณีที่มี

การกระท าไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ การทุจริต การใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง การใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือการกระท า
ใด ๆ ซึ่งเปน็ภัยต่อความม่ันคงของชาติ 

• เรื่องร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนเมื่อพบการกระท าผิดต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
๓. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. การทุจริตต่อหน้าที่ 
๕. การใช้อ านาจในทางมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืน 
๖. การใช้ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใดๆของหน่วยงาน โดยมิได้รับอนุญาต 
๗. การไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิดเหตุแห่งการขัดแย้ง 
๘. การเปิดเผยข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงโดยมิได้รับอนุญาต 
๙. การเรียกรับผลประโยชน์ใดๆจากประชาชนผู้มาขอรับบริการ 

• ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่แจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย การใช้อ านาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทุจริต การใช้งบประมาณอย่างไม่ถูกต้อง การคอร์รัปชั่น
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เพ่ือให้มีการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงหรือน ามาใช้เป็นหลักฐานในการ
ด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง 

• พยาน หมายถึง บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน พนักงานผู้ 
มีอ านาจสอบสวน พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคด ีหรือศาล 

• ผู้ถูกกล่าวหา หมายถึง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้กระท าการอันเป็นมูลที่จะ
น าไปสู่การถอดถอนจากต าแหน่ง การด าเนินคดี หรือการด าเนินการทางวินัยตามที่ได้บัญญัติไว้ และให้หมายความ
รวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าดังกล่าวด้วย 

• การทุจริต หมายถึง การที่พนักงานหรือผู้บริหารมีเจตนากระท าโดยการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด
ข้อมูล หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

• ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
๑. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิ

ควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
๒. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่ง

หรือหน้าที่ ทั้งท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
๓. การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น 
๔. การกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระท าความผิดต่อ

ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น 
 
 



 
-๔- 

 
• ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 

ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

๒. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงจะถือว่าข้อมูลของผู้ร้องเรียนและพยานทั้งหมดเป็นความลับ

สูงสุด และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องเรียนเท่านั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้
ร้องเรียน พยาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและพยานทั้งหมดโดยเฉพาะ ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน และช่องทางการติดต่อทุกช่องทาง เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอ่ืนใดที่จะบ่งชี้ไปถึงตัว
บุคคลได้ จะถูกบันทึกและปกปิดเป็นความลับสูงสุดด้วยระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

๓. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ถ้อยค า ในฐานะผู้
ร้องเรียนหรือพยาน จะได้รับความคุ้มครองพยาน 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลกระทบทางลบต่อบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่า
การกระท านั้นอาจจะขัดต่อการปฏิบัติตามการบังคับบัญชา หรือท าให้หน่วยงานราชการเสียหาย 

๓. ช่องทางการร้องเรียน 
ผู้ร้องเรียน สามารถร้องเรียนเรื่องการทุจริตเข้ามายังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงตามช่องทาง

ต่างๆ ดังนี้ 
๑) Banner “ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต” หรือ “ร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ประพฤติมิ

ชอบ” บนหน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง (www. np.go.th) 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้แดงประจ าหมู่บ้าน/กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/หนังสือ) 
๓) ผ่านทางจดหมายไปรษณีย ์จ่าหน้าถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองปลิง หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๗๐ (จดหมาย/บัตร
สนเท่ห์/หนังสือ) 

๔) ยื่นด้วยตนเองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จงัหวัดสกลนคร ในวันและเวลาราชการ  

๕) สายด่วนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕ หรือ โทรสาร ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕ 
๖) FACEBOOK  :  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง http://web.facebook.com/limpbyz/ 
๗) E-MAIL  :  nongpling.nikhom@gmail.com 
๘) ไลน์กลุ่ม  อบต.หนองปลิง 
 
 
 

 
 

http://web.facebook.com/limpbyz/
mailto:nongpling.nikhom@gmail.com


-๕- 

 
๔. การกรอกข้อมูลร้องเรียนการทุจริตผ่านทางช่องทางต่างๆ 

๔.๑ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็บไซต ์
๑. เข้าเว็บไซต ์(www. np.go.th) 
๒. เลือกเมนู “ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต” หรือ “ร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่

ประพฤติมิชอบ” 
๔. พิมพ์รายละเอียด ข้อความที่ประสงค์จะร้องเรียน แนบเอกสาร รูปภาพ 
๕. กรอกช่องชื่อ-นามสกุล : ให้กรอกชื่อผู้ร้องเรียน 
๖. กรอกช่องที่อยู่ 
๗. กรอกช่องโทรศัพท ์
๘. กรอกอีเมล์ กดปุ่มส่ง 

๔.๒ วิธีการร้องเรียนให้ข้อมูลด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร 
๑. แจ้ง ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท ์ของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน 
๒. แจ้ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้าทราบ) และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้ถูกกล่าวหา 

อย่างเพียงพอ 
๓. ระบุเหตุแห่งการกระทาผิดที่เป็นข้อมูลจริง มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างครบถ้วน 

๔.๓ การบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ๑. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 

๒. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
แผนผังขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา การจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/ 
    หนังสือ/ตู้รับฟังความคิดเห็น 

รับเรื่องร้องเรียนทุจริต เรื่องการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/ 
ลงทะเบียนรับ/เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

๒. ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลหนองปลิง 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 

๔. ร้องเรียนผ่านทาง Face book , 
    E-mail และ Line ของ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

แจ้ง/รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เบื้องต้นให้ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาสั่ง
การ 

กรณีมีมูลหรือเข้าข่ายการทุจริต  
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยมิชอบ 

กรณีไม่มีมูล 

ยุติเรื่องและรายงานผลให้ 
ผู้บริหารทราบ 

เสนอผู้บริหารทราบ/พิจารณา 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยและความรับผิดทาง 
ละเมิด 

คณะกรรมการฯรายงานผล 
การสอบสวน/เสนอผู้บริหารและ
ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
(ภายใน ๑๕ วัน) 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
ร้องเรียน 

แจ้งผลการตรวจสอบหรือความ 
คืบหน้าของการด าเนินการให้ผู้ร้อง
ทราบ (ภายใน ๑๕ วัน ) นับแต่
วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

แจ้งผลการการด าเนินการให ้
ผู้ร้องรับทราบอีกครั้ง 



 
บทที่ ๔ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๑. การแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน 
๑.๑ จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ 
๑.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงรับทราบ 

๒. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังศูนย์รับ 

เรื่องร้องเรียนการทจุริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพ่ือประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน  15  วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน  15  วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน  15  วันท าการ  
ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน  15  วันท าการ  
ร้องเรียนทาง E-mail / Line ทุกวัน ภายใน  15  วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน  15  วันท าการ  
 
๓. การติดตามและประเมินผล 

๓.๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ที่ได้รับการด าเนินการภายใน ๑๕ วันท าการ 
๓.๒ ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ได้รับการติดตามผลการด าเนินงาน

ในการแก้ไขปัญหา 
๓.๓ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน/จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ด้วยตนเอง) (แบบค าร้อง ๑)  

                                                                 ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
                                                                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  
                                                                              อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 4๗๒๗๐ 

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

เรื่อง  …………………………………………………………. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

                  ข้าพเจ้า............................... ............................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.... ........ 
ต าบล................................อ าเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์.................................................  

อาชีพ......................................... ........ต าแหน่ง................................................. .................เลขที่บัตรประชาชน
..........................................................................ออกโดย............................................ วันออกบัตร...............................
บัตรหมดอายุ..........................................มีความประสงค์ขอรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การ
บริ หารส่ วนต าบลหนองปลิ ง  พิจารณาด า เนิ นการตรวจสอบหรื อช่ วย เหลื อและแก้ ไขปัญหาใน เรื่ อ ง
...............................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................................
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ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง ทุกประการ  
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่  

๑)...........................................................................................จ านวน................ชุด 
๒)...........................................................................................จ านวน................ชุด 
๓)...........................................................................................จ านวน................ชุด 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 
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