
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกลาง 
ส านักผู้ว่าการ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 



 
 

ค าน า 
 

 คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
อย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอ และมีนโยบายส าคัญเร่งด่วน
ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส เป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน อันจะเกิดประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ 
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นส่วนงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยมีเจ้ าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การกีฬาแห่งประเทศไทย  
จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของกระบวนงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานคุณภาพในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังเป็นเอกสารเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย 
และบุคคลภายนอก 

 คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ 
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๑. ความเป็นมา 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑−๒๕๖๔ รวมทั้ง 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ ซึ่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย 
การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” ขึ้น เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การกีฬา
แห่งประเทศไทย ฉบับนี้ จึงเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 
 ๒. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการรับและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจากบุคคลภายนอก ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน 
 ๓. เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ขอบเขต 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยแสดงหลักเกณฑ์ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนงาน 
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๔. ค าจ ากัดความ 

 “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ร้องเรียนในประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนก าหนด 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานและลูกจ้างในสังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 “เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายถึง เรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่  
กระท าการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง
หรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแล
การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ 
 “บัตรสนเทห์” หมายถึง จดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืนโดยมิได้ลงชื่อหรือไม่ลงชื่อจริงของผู้เขียน  

๕. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ประสาน
กับฝ่ายและส านักที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  

๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ฝ่ ายและส านักที่ เ จ้ าหน้าที่ ในสั งกัดถูกร้อง เรียน เกี่ ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่ งประกอบด้วย  
 ๑. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ๒. ส านักผู้ว่าการ 
 ๓. ฝ่ายกีฬาภูมิภาค 
 ๔. ฝ่ายนโยบายและแผน 
 ๕. ฝ่ายการคลัง 
 ๖. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 ๗. ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
 ๘. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๙. ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ 
 ๑๐. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
 ๑๑. ฝ่ายกีฬาสถาน 
 ๑๒. ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
 ๑๓. ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
  



๓ 

 

๗. ช่องทางการร้องเรียน 

 ๑. การติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๒. ทางไปรษณีย์ส่งถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๘๖ ถนนรามค าแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
 ๓. ทางเว็บไซต์การกีฬาแห่งประเทศไทย http://www.sat.or.th หัวข้อ เกี่ยวกับเรา > ติดต่อเรา > 
ร้องเรียนทุจริต 
 ๔. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E−mail) : contact@sat.or.th 
 ๕. ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๑๘๖ ๗๑๑๑ 
 ๖. ทางโทรสาร ๐ ๒๑๘๖ ๗๕๐๙ 
 ๗. กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

๘. หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน 

 ๑. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 
๑.๑ วัน เดือน ปี 
๑.๒ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้  
๑.๓ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีความชัดเจนเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวนได้  
๑.๔ ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี) 
๑.๕ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวัง

สร้างกระแสหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อ่ืนเสียหาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียหาย  
๑.๖ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ 

ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงได้นั้น ผู้บริ หารสั่งให้
ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒. ต้องไม่เป็นข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเทห์ เว้นแต่บัตรสนเทห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ ๑. จึงจะ
รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

๒.๒ ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ถึงที่สุดแล้ว 

๒.๓ ข้อร้องเรียนที่องค์กรอิสระได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผล
การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ป.ป.ง.) 
 นอกเหนือจากหลักเกณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาว่า
จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี  
  



๔ 

 

๙. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ล าดับ 
กระบวนงาน 
(Workflow) 

ผังงาน 
(Flowchart) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน 
ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

− การติดต่อด้วยตนเอง 
− ทางไปรษณีย์ 
− ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
− ทางโทรศัพท์ 
− ทางโทรสาร 
− กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

 

๑๐ นาที ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

๒. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
และจ าแนกเรื่องร้องเรียนเพื่อ 
ประสานฝ่าย/ส านักที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

๒ วัน ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

๓. ส่งเรื่องให้ฝ่าย/ส านักที่เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดถูกร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน 
ข้อเท็จจริง 
 

 

๑ ช่ัวโมง ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

๔. ติดตามผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนได้ข้อยุติ 
 
 
 

 

๑๕−๓๐ วัน 
(แล้วแต่กรณี) 

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

๕. ฝ่าย/ส านักที่เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบสรุปผล 
การจัดการเรื่องร้องเรียน 
แจ้งกลับไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
 

 

๒ วัน ฝ่าย/ส านัก 
ที่เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัด 

ถูกร้องเรียน 

๖. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เสนอผู้บริหาร 
 

 

ทุกเดือน ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

ตรวจสอบและจ าแนก 
เร่ืองร้องเรียน 

ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
จนได้ข้อยุติ 

รับเร่ืองร้องเรียน 

ส่งเร่ืองให้ฝ่าย/ส านัก 
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน 

ข้อเท็จจริง 

ฝ่าย/ส านักสรุปผล 
การจัดการเร่ืองร้องเรียน 
แจ้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 

จัดท ารายงาน 
เสนอผู้บริหาร 



๕ 

 

๑๐. ระบบติดตามและประมวลผล 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การกีฬาแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทย  
โดยด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 
และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการกรณีดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหาร 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



๗ 
 

 
 
 
 
 

แบบหนังสือร้องเรียน 
เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 
ชื่อ−สกุล ผู้ร้องเรียน  
ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์ E−mail  

ชื่อ−สกุล ผู้ถูกร้องเรียน  
สังกัด หน่วยงาน  
ต าแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้  
  
  

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน  
  
  
  
  

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ได้แก่ 
 ๑.   จ านวน    ชุด 
 ๒.   จ านวน    ชุด 
 ๓.   จ านวน    ชุด 
 
 ลงชื่อ      ผู้ร้องเรียน 
  (    ) 
 วันที่          เดือน                    พ.ศ.               
ค าแนะน า 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียนให้ระบุข้อมูล ดังนี้ 
 ๑. การกระท าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
 ๒. ขั้นตอนหรือรายละเอียดในการกระท าเหตุนั้นอย่างไร 
 ๓. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 


