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ค าน า 
 

แนวทำงทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ  ชื่อองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลทุ่งแก  จัดท ำขึ้นมำโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดถึงกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรำองร้องเรียนกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นใน
องค์กำรบริหำร  ส่วนต ำบลทุ่งแก เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร และประชำชน 
และอ ำนวยควำมสะดวกต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำร  ส่วนต ำบลทุ่งแก ทั้งนี้เพ่ือให้กำรจัดกำรร้องเรียนกำรทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตำมภำรกิจ  
 
 
 
 

จัดท ำโดยองค์กำรบริหำร  ส่วนต ำบลทุ่งแก 
ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 

1. หลักกำรและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ค ำจ ำกัดควำม 
4. ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 
5. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
6. ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน 
7. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ 
8. หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
9. กำรบันทึกข้อร้องเรียน  
10. กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและกำรแจ้งกับผู้ร้องเรียน  
11. กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน  

 
ภาคผนวก  
 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจริต  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
กำรด ำเนินงำนด้ำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติชอบ ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 
2580) ตลอดถึงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติชอบ และก ำหนด
แนวทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐที่เป็นไปตำมพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 83 ก ำหนดว่ำ “เมื่อส่วนรำชกำรใด
ได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 
วัน หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)”  

 

ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้น กำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก เป็นหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่ง
แก ที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล ( Good 
Governance) 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก   
มีข้ันตอน กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนก ำหนด
ไว้อย่ำงสม่ ำเสมอและมีประสิทธิภำพ  

2.3 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) 

 
3. ค าจ ากัดความ 

เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอันเกิดมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่สังกัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก เช่น กำรประพฤติมิชอบหรือมีพฤติกำรณ์ที่ส่อไปในทำงทุจริต หรือพบควำม
ผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ผู้พบเห็นกำรกระท ำอันมิชอบด้ำนกำรทุจริต เช่น มีสิทธิเสนอค ำ
ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก หรือส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งแก 

การด าเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน/เบำะแส ตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำรแก้ไขหรือได้
ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน  

 
4. ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 

4.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก 
4.2 ทำงไปรษณีย์ (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก  248 ม. 5 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร) 
4.3 ทำงโทรศัพท์ (042-709160) 
4.4 ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก 
4.5 เว็ปไซต์ ของ www.tungkae.go.th 
4.6 Facebook ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก 



4.7 สำยตรงนำยกฯ เบอร์โทร (063-2147140) 
 

5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติ
จดหมำยร้องเรียนหนังสือ
จังหวัด/อ ำเภอโทรศัพท์ เป็นต้น 

 

อบต.ทุ่งแก 
เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติจำก
เว็บไซต์ www.tungkae.go.th 

 
ทะเบียนหนังสือ 

อบต.ทุ่งแก 
(ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ชม.) 

 
ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำท่ี และเสนอต่อผู้บังคับบญัชำสั่งกำร 

 (ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 วัน) 

 
แจกจ่ำยให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องไปด ำเนินกำรตำม

ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
(ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ชม.) 

 

 
เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติที่ต้องพิจำรณำวินิจฉัย 

- เสนอตำมล ำดับชั้น  
- แต่งตั้งคณะกรรม 
- ด ำเนินกำรแก้ไข  
- รำยงำนผลผู้บังคับบัญชำ 
-   แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทรำบ (กรณีไม่แล้ว
เสร็จภำยในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรกภำยใน  
15 วัน) 



 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดขอบของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก 
6.2 แจ้งค ำสั่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดขอบของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก เพ่ือควำมสะดวกในกำร

ประสำนงำนกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกระท ำกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก 
 

7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริตที่มำยัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่ง

แกจำกช่องทำงต่ำงๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้  
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทางต่างๆ 

ระยะเวลาการด าเนินการ
รับเรื่องร้องเรียน /  

แจ้งเบาะแส 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน ภำยใน 1 วันท ำกำร  
ทำงไปรษณีย ์ ทุกครั้ง ภำยใน 1 วันท ำกำร  
ร้องเรียนทำงโทรศัพท ์ ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  
ร้องเรียนผ่ำนตู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์  

ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  
ร้องเรียนทำง Facebook  ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  
สำยตรงนำยก063-2147140 ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  

 
8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8.1 ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมสุภำพ ประกอบด้วย 
 1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส 
 2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส 
 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมีมูล

ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ชัดเจนเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำร
สืบสวน/สอบสวน  

 4) ระบุพยำน เอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี)  
8.2   ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำว หรือ

เสียหำยต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
8.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ได้รับควำมไม่ชอบธรรม อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ 

ของเจ้ำหน้ำที่สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก 
8.4 เรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้ใน

กำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทรำบเป็นข้อมูลเก็บเป็นฐำนข้อมูล 
8.5 ให้เป็นค ำร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้  
 1) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยำนหรือหลักฐำน

แวดล้อมชัดเจน และเพยงพอที่จะท ำกำรสืบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 
2551 จึงจะได้รับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง  



 2) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่งที่สุดแล้ว  

 3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมำยก ำหนดเป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ด ำเนินกำรหรือ
ด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำ 

 4) ค ำร้องเรียนแจ้งเบำะแส ที่เกิดจำกกำรโต้แย้งสิทธิระหว่ำงบุคคลด้วยกัน 
 นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้

พิจำรณำหรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณี   
 

9. การบันทึกข้อร้องเรียน  
1) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรำยละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมำยเลขติดต่อ 

กลับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต พฤติกำรณ์ที่เก่ียวข้องและสถำนท่ีเกิดเหตุ  
2) ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งแก 
10.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกับผู้ร้องเรียน  

1) หำกเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของกองหรือส ำนักงำนให้หน่วยงำนนั้นรำยงำนผลให้ผู้ร้องเรียน
ทรำบโดยตรงภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและส ำเนำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบ จ ำนวน 1 ชุด  
เพ่ือจะได้รวบรวมสรุปรำยงำนรำยไตรมำสต่อไป  

2) หำกเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรโดยตรง ให้รำยงำน
ผู้ร้องเรียนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ฃ 

  
11.  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  

1) รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียนประจ ำไตรมำสรำยงำนให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทุ่งแก  ทรำบทุกไตรมำส  

2) รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน หลักจำกสิ้นปีงบประมำณเอน ำมำวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อเรียนใน
ภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำองค์กรต่อไป  


