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คมูือแนวทางปฏิบตัิการจดัการเรือ่งรองเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบขององคการ
บรหิารสวนตําบลแมเจดยีจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย 
ดานการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ การสงเสรมิและคุมครองจรยิธรรมบุคลากรทุกระดบั เปนแนว 
ทางการดาํเนนิการจดัการเร่่ืองรองเรยีนการทจุรติขององคการบรหิารสวนตําบลแมเจดยีย ทั้งนี้ การจดัการ  
เร่่ ืองรองเรยีน การทุจรติจาํเปนตองมีขัน้ตอนหรอืกระบวนการ และแนวทางในการปฏบิัตงิานทีช่ัดเจน
และเปนมาตรฐานเดียวกนั เพื่อใหการบรหิารราชการเปนไปดวยความถูกตอง ยตุิธรรม ควบคกูบัการพฒันา 
บําบัดทุกข บํารงุสุข ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูป
ธรรม 
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บทที่ 1  
แผนผังการจัดการเร่ืองรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนยประสานงานรับเรื่องราวรองฯ 
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย 

รับเรื่องรองเรียน  

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 
รองทุกขทราบ 

(15 วัน)

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 
รองทุกขทราบ 

(15 วัน) 

ส้ินสุดการดําเนินการ 
รายงานผลใหผูรองเรียนทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย 
www.maejd.go.th 

๓. รองเรียนผานทางโทรศัพท 
๐ – 5378 – 9628 

4. รองเรียนผานทาง www.facebook.com/

องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย

ยุติ ไมยุติ 

5. รองเรียนผานตูไปรษณีย ถึงองคการบริหารสวน
ตําบลแมเจดีย เลขที่ 64 หมูที่ 12 ตําบลแมเจดีย 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 57260
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บทที่ 2 บทนํา 

2.1 หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดทิศทางวางกรอบการดําเนิน 

งานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ 
สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตการสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรมบุคลากรองคการบริหาารสวนตําบลแมเจดีย 

นอกจากน้น ยังมีหนาที่สําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม     
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย ทั้ง 4 ชองทาง ประกอบดวย  

- ชองทางท่ี 1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย (กรณีรองเรียนดวยตนเอง)
- ชองทางท่ี 2 โทร ๐ – 5378 – 9628 ในวันและเวลาราชการ
- ชองทางท่ี 3 ทางเว็บไซตของหนวยงาน www.maejd.go.th
- ชองทางท่ี 4 ทาง www.facebook.com/องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย
- ชองทางที ่5 รองเรยีนผานตูไปรษณยี ถึงองคการบรหิารสวนตําบลแมเจดยีเลขท ี่ 

64 หมู 12 ตาํบลแมเจดยี อำเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย  57260 

2.2 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ

ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใชเปน
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การรับเรื่องราวรองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน

http://www.songsalueng.go.th/
http://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
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บทที่ 3 
ระบบการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต 

3.1 บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน 
 มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเครือขายสําคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในหนวยงาน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
2. ประสาน เรงรัด และกํากับในเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตของหนวยงาน 
3. ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
4. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือไดรับ

มอบหมาย 

3.2 หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 
3.2.1 ใชถอยคําเบื้องตน และใชขอความสุภาพ ประกอบดวย 

1) ชื่อ ท่ีอยู ของผูรองเรียนชัดเจน
2) วัน เดือน ปของหนังสือรองเรียน
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล

ขอเท็จจริง เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่หรือหนวยงาน ชัดเจนเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการสืบสวนหรือ 
สอบสวนได 

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)
3.2.2 ขอรองเรียน ตองเปนเรื่องจริงท่มีีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่เีสียหาย 

ตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3.2.3 เปนเรือ่งทีผู่รองเรยีนไดรบัความไมชอบธรรม อนัเนือ่งมาจากการปฏิบัตหินาทีต่างๆ 

ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย
3.2.4 ไมเปนคํารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 

1) คํารองเรียน ท่ีเขาสูกระบวนยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงท่ีสุดแลว 

2) คํารองเรียนท่ีเกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวแลว ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถ่ิน วาจะรับ

ไวพิจารณาหรือไม เปนเรื่องเฉพาะกรณีไป 



- 4 –

บทที่ 4 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย 
4.2 กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 ผูรองเรียนยื่นเรื่องรองเรียนผานทางชองทางตางๆ ขององคการบริหารสวนตาํบลแมเจดียโดยให
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

4.2.1 เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนการทุจริตตามชองทางตางๆ 
4.2.2 เจาหนาท่ีประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 
4.2.3 เจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

- กรณีเรื่องยุติ ใหแจงผลใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
- กรณีเรื่องไมยุติ

1) ใหตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
2) แจงการดําเนินงานใหผูรองเรียนทราบเบื้องตน ภายใน 15 วัน

4.2.4 เจาหนาท่ีจัดทํารายงานสรุปผลเรื่องรองเรียนการทุจริตเสนอผูบริหาร 

4.3 การบันทึกเรื่องรองเรียน 
4.3.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกเรื่องรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลข 

โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุ  
4.3.2 ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอ

รองเรียน 

4.4 การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียน  
ใหหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการรองเรียน

การทุจริตทราบ ภายใน 15 วันทําการ เพ่ือดําเนินการแจงใหผูรองเรียนทราบ 

4.5 การรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 
- รวบรวมขอมูล และรายงานสรุปการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตใหผูบริหารทราบ
- รายงานเรื่องรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือดําเนินการจัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่อง

รองเรียนการทุจรติประจําป 
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บทที่ 5 
ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริต 

ชองทางการรองเรียน ความถี่ในการตรวจสอบชองทาง หมายเหตุ 
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมเจดีย์

(กรณีรองเรียนดวยตนเอง)
ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ 

2. ทางโทรศัพท  ๐ – 5378 – 628 ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ 
3. ทางเว็บไซตของหนวยงาน

www.maejd.go.th
ทุกวัน - 

4. ทาง www.facebook.com/องคการ
บริหารสวนตําบลแมเจดีย

ทุกวัน - 

5. รองเรียนผานตูไปรษณีย ถึงองคการ
บริหารสวนตําบลแมเจดีย เลขที 64 หม ู12 
ต.แมเจดีย อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 57260 

ทุกวัน -
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บทที่ 6 
หนังสือรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ 

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

*หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................... 
ชือ่ผูรองเรียน.......................................................................... 
นามสุกล.......................................................................... 
จังหวัด.....................................  โทรศัพท..................................... 
E-mail.................................................

ขอกลาวหา/ขอรองเรียน (เรื่อง)......................................................................................................................... 
รายละเอียด:: ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ป หรือชวงเวลาท่ีเกิดเหตุ.................................................................................................................... 
เหตุการณโดยยอ :: ............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ผูเก่ียวของกับการกระทําทุจริต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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