
คู่มือ/แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
 

 



 

ค าน า 

แนวทางทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแวงใต้ จัดท าขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการ

จัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 - 2580) ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)  

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ

ประชาชน และอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการร้องเรียน

การทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

มีนาคม 2565 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

1. หลักการและเหตุผล        1 

2. วัตถุประสงค์         1 

3. ค าจ ากัดความ         1 

4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน       2 

5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต    2 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        3 

7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ    3 

8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจรติและประพฤติมิชอบ 3 

9. การบันทึกข้อรอ้งเรียน         4 

     10.การประสานหนว่ยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจง้กับผูร้้องเรียน   4 

     11.การรายงานผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน     4 

 

ภาคผนวก  

 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต  

  

 

 

 

 



แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2580) ตลอดถึงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ และก าหนดแนวทางการร้องเรียนการทุจริตของ

หน่วยงาน ถือว่าเป็นการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก

ประชาชน หรือส่วนราชการดว้ยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น

ท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดบนพื้นฐานของหลัก

ธรรมาภบิาล (Good Governance)”  

ซึ่งอ านาจหนา้ที่ด าเนนิการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าท่ีโดย

มชิอบของเจ้าหนา้ที่สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ ท่ี

จ าเป็นต้องด าเนนิการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนภายใต้ หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้การด าเนนิงานเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจรติขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้ 

มขีั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏบัิตงิานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2.2 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนก าหนดไว้

อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อพิทักษส์ิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 

3.ค าจ ากัดความ 

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ีสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือพบความ

ผิดปกติในกระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริต เช่น มีสิทธิเสนอค าร้องเรียน /

แจ้งเบาะแส ตอ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถงึ ศูนยป์ฏบัิตกิารตอ่ต้านการทุจรติขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแวงใต ้ 

การด าเนินการ หมายถงึ การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน/เบาะแส ตัง้แตต่น้จนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป 

เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งช่ือ ท่ีอยูช่ัดเจน  
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4.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

1.1 ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

1.2 ทางไปรษณีย์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เลขท่ี 163 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานร

นวิาส  จังหวัดสกลนคร 

1.3 ทางโทรศัพท์ 0-4270-4788 

1.4 ตูรั้บเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

1.5 เว็ปไซต์ ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  www.nongwaengtai.go.th 

1.6 Facebook ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ (อบต.หนองแวงใต้)  

1.7 สายตรงนายกฯ เบอร์โทร 09-3438-1213 

 

5.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ
จดหมายร้องเรียนหนังสือ

จังหวัด/อ าเภอโทรศัพท์ เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวงใต้ 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติจาก 
เว็บไซต์ 

(www.nongwaengtai.go.th) 

ทะเบียนหนังสือ 
อบต.หนองแวงใต้ 

(ระยะเวลาด าเนินการ 3 ชม.) 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ี และเสนอต่อผู้บังคับบญัชาสั่งการ 

 (ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน) 

แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไป
ด าเนินการตามค าสั่งของผู้บังคับบญัชา 

(ระยะเวลาด าเนินการ 3 ชม.) 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติที่ต้อง
พิจารณาวินิจฉัย 

- เสนอตามล าดับชั้น  
- แต่งตั้งคณะกรรม 
- ด าเนินการแก้ไข  
- รายงานผลผู้บังคับบัญชา 
-   แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ 
(กรณีไม่แล้วเสร็จภายในครั้งเดียวให้
แจ้งครั้งแรกภายใน  
15 วัน) 

http://www.nongwaengtai./
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6.ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 6.1แตง่ตัง้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดขอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 6.2 แจ้งค าสั่งให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ เพื่อความสะดวกในการ

ประสานงานกรณมีเีร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการทุจรติของเจ้าหนา้ที่ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

7.การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

 เจ้าหนา้ที่ผู้ท่ีรับผิดชอบด าเนนิการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจรติท่ีมายังองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

จากชอ่งทางต่างๆ โดยมีขอ้ปฏบัิตติามท่ีก าหนด ดังนี้  

 

ช่องทาง ความถีใ่นการตรวจสอบ

ช่องทางต่างๆ 

ระยะเวลาการด าเนนิการ

รับเรื่องร้องเรียน /  

แจ้งเบาะแส 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนดว้ยตนเอง  ทุกครัง้ท่ีมีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  

ทางไปรษณีย์ ทุกครัง้ ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ ร้องเรียน /

ร้องทุกข์  

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Facebook  ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

สายตรงนายก ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

 

8.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8.1 ใชถ้้อยค าหรอืขอ้ความสุภาพ ประกอบด้วย 

 1) ชื่อ ท่ีอยูข่องผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

 2) วัน เดอืน ปี ของหนังสอืร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง

หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจรติของเจ้าหนา้ที่ ชัดเจนเพยีงพอท่ีสามารถด าเนินการสบืสวน/สอบสวน  

 4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  

8.2   ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตอ้งเป็นเร่ืองจรงิท่ีมีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว หรือเสียหายต่อ

บุคคลหรอืหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 8.3 เป็นเร่ืองท่ีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ของ

เจ้าหนา้ที่สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
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8.4 เร่ืองท่ีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสท่ีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการ

ด าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริง สบืสวน สอบสวน ให้ยุตเิร่ือง หรือรับทราบเป็นขอ้มูลเก็บเป็นฐานข้อมูล 

8.5 ให้เป็นค ารอ้งเรียนท่ีเข้าลักษณะดังตอ่ไปน้ี  

 1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ท่ีเป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหรือหลักฐานแวดล้อม

ชัดเจน และเพยงพอท่ีจะท าการสืบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  22 ธันวาคม 2551 จึงจะ

ได้รับไวพ้จิารณาเป็นการเฉพาะเร่ือง  

 2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเร่ืองท่ีศาลได้มีค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งที่สุดแลว้  

 3) เร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือ

องคก์รอิสระที่กฎหมายก าหนดเป็นการเฉพาะ เวน้แต่ค าร้องจะระบุว่าหนว่ยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้ว

ยังไม่มีผลความคืบหนา้ ท้ังน้ี ขึ้นอยู่ในดุลพนิจิของผู้บังคับบัญชา 

 4) ค ารอ้งเรียนแจ้งเบาะแส ท่ีเกิดจากการโต้แย้งสทิธิระหว่างบุคคลด้วยกัน 

 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา

หรือไมเ่ป็นเร่ืองเฉพาะกรณี   

 

9.การบันทึกข้อร้องเรียน  

1) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ หมายเลขติดต่อ กลับ

เร่ืองร้องเรียนการทุจรติ พฤตกิารณ์ท่ีเกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ  

 2) ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 

10.การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกับผู้ร้องเรียน  

1) หากเร่ืองร้องเรียนอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกองหรือส านักงานให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

โดยตรงภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนและส าเนาให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จ านวน 1 ชุด  เพื่อจะได้

รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  

2) หากเร่ืองร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยตรง ให้รายงานผู้

ร้องเรียนภายใน 15 วันนับแตว่ันท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน  

 

11.การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  

 1) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าไตรมาสรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแวงใต้  ทราบทุกไตรมาส  

2) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลักจากสิน้ปีงบประมาณแลว้น ามาวิเคราะห์การจดัการขอ้เรียนใน

ภาพรวมของหนว่ยงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรตอ่ไป  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง) 
       
       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
       อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 17420 

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

เรื่อง .....................................................................................  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

   
  ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.......  
ต าบล...........................................อ าเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์..............................  
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง................................................................................ .....  
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................  
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง  
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... .........  
........................................................................................................................ ......................................................  

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่  

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

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป  
   
      ขอแสดงความนับถือ  
 

     (.........................................................) 


