
 

 

 

 

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 

อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

 



 

คำนำ 
แนวทางทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองหลัก จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเกียวกับการเรื่องร้องเรียน
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๑๕๖๐) ตลอดถึงการประเมินคุณะ
ธรรมความโปร่งใสของหน่อยงานภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment:lTA) 

 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดำเนินการเกี่ยวกับการเราร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และประชาชน
และอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการร้องเรียนการทุจริตบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง                                                                                                                          หน้า 
     ๑. หลักการและเหตุผล 
     ๒. วัตถุประสงค์ 
     ๓. คำจำกัดความ 
     ๔. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
     ๕. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
     ๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     ๗. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ     

 ๘. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๙. การบันทึกข้อร้องเรียน 
๑๐. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกับผู้ร้องเรียน 
๑๑. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  
ภาคผนวก 
          แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุผลเรื่องราวการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐ ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ และกำหนด
แนวทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ถือว่าเป็นการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นไปตามพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๔ มาตรา ๘๓ กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใด
ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน๑๕ วัน
หรือภายในระยะเวลาที่กำหนัดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)” 
           ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก เป็นหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
ทีจ่ำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หลัก มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     ๒.๒ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนกำหนดไว้
อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๓ เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

๓. คำจำกัดความ   
เรื่องร้องเรียน หมายถึง  ความเดือนร้อนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัด

องค์การบริหารส่วนตำลบหนองหลัก เช่น การประพฤติทิชอบหรือมีพฤติการณ์ท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือพบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 

     ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริต เช่น มีสิทธิเสนอคำ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

     หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหลัก 

การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้
ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 



-๒- 
 

๔. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
   ๔.๑ ร้องเรียนด้วนตนเอง ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 

๔.๒ ทางไปรษณยี์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก หมู่ ๑๐ ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี  
       ๔.๓ ทางโทรศัพท์ ๐๔๒-๑๓๓-๓๐๐ 
       ๔.๔ ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
       ๔.๕. เว็ปไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก www.nonglak.go.th 
   ๔.๖. Facebook ของ อบต.หนองหลัก 
       ๔.๗ สายตรงนายกๆ เบอร์โทร ๐๘๗-๒๓๖๑-๔๙๗ 
๕. แผนผังกระบวนการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ จดหมาย

ร้องเรียนหนังสือ จังหวัด/อำเภอ

โทรศัพท์ เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองหลัก 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติจาก
เว็บไซต์ www.nonglak.go.th 

ทะเบียนหนังสือ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองหลัก 
(ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ชม.) 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ 
เจ้าหน้าท่ี และเสนอต่อผู้บังคับบญัชาสั่งการ 

(ระยะเวลาดำเนินการ ๑ วัน ) 
 

 

 แจกจ่ายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องไปดำเนินการตาม 
คำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
(ระยะเวลาดำเนินการ ๓ วัน ) 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 
- เสนอตามลำดับชั้น 
- แต่งตั้งคณะกรรม 
- ดำเนินการแก้ไข 
- รายงานผลผู้บังบัญชา 
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ (กรณไีม่แล้วเสร็จ
ภายในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน ) 

http://www.nonglak.go.th/
http://www.nonglak.go.th/


-๓- 
๖.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
๖.๒ แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงานกรณีมีเรื่องร้องเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
 
๗. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องต่างๆ 

เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่มายัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หลัก จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทางต่างๆ 

ระยะเวลาการ 
ดำเนินการรับเรื่อง

ร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแส 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน ๑ วันทำการ  

ทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทำการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนทางFacebook ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  
สายตรงนายก ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

 
๘. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตปและประพฤติมิชอบ 

๘.๑ ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง

หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวน 
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

   ๘.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว หรือเสียหาย
ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



-๔- 
๘.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของ

เจ้าหน้าที่สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
๘.๔ เรื่องท่ีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการ

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรือ่ง หรือรับทราบเป็นข้อมูลเก็บเป็นฐานข้อมูล 
๘.๕ ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรเท่ห์ระยะบุพยานหรือหลักฐานแวดล้อม
ชัดเจน และเพียงพอที่จะทำการสืบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึง
จะได้รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

๒) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษา
หรือคำสั่งที่สุดแล้ว 

๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการหรือ
ดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 

๔) คำร้องเรียนแจ้งเบาะแล ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลด้วยกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

 
๙. การบันทึกข้อร้องเรียน 

๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ - สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ
กลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องละสถานที่เกิดเหตุ 

๒) ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
 
๑๐. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนละการแจ้งกับผู้ร้องเรียน 

๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองหรือสำนักงานให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน
ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสำเนาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน ๑ ชุดเพ่ือ
จะได้รวบสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป 

๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามาบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง ให้รายงานผู้
ร้องเรียนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้เรื่องร้องเรียน 
 



-๕- 
๑๑. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาสรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหลัก 

       ๒) รวบรวมรายงานสรปุข้อร้องเรียน หลักจากสิ้นปีงบประมาณเอานำมาวิเคราะห์การจักการข้อเรียนใน
ภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแวนทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 


