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คํานํา 

แนวทางทางการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลสมสนุกจัดทําข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรื่อง

รองเรียนของเจาหนาที่หนวยงาน และเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)ตลอดถึงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเราองรองเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ และประชาชน 

และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุกท้ังนี้เพ่ือใหการจัดการรองเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามภารกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. หลักการและเหตุผล 
การดําเนินงานดานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 

2580)ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ และกําหนด

แนวทางการรองเรียนการทุจริตของหนวยงาน ถือวาเปนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เปนไปตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 กําหนดวา “เมื่อสวนราชการ

ใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาที่

ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน 

15 วัน หรอืภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)”  

ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุกเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสม

สนุกที่จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนภายใต หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล     

นาสิงห มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

2.2 เพ่ือใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตาขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนกําหนด

ไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/ แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

3. คําจํากัดความ 
เรื่องรองเรียนหมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่สังกัด 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกเชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณที่สอไปในทางทุจริต หรือพบความ

ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริต เชน มีสิทธิเสนอคํา

รองเรียน/แจงเบาะแส ตอองคการบริหารสวนตําบลสมสนุกหรือสวนราชการที่เก่ียวของ 

หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวน

ตําบลสมสนุก 



การดําเนินการหมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/เบาะแส ตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไขหรือได

ขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีที่ผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน  

สวนงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

4. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 
4.1 รองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
4.2 ทางไปรษณีย เลขที่ 95 ที่ทําการ องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก หมูที่ 4 ตําบลสมสนุก อําเภอ

ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190 
4.3 ทางโทรศัพท 042 088214 
4.4 ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
เว็ปไซต ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก(www.somsanook.go.th) 

4.5 Facebook ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
4.6 สายตรงนายกฯ เบอรโทร 080-0124239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องรองเรียนการทุจรติ

จดหมายรองเรียนหนังสือ

จังหวัด/อําเภอโทรศัพท เปนตน 

       อบต.สมสนุก เรื่องรองเรียนการทุจรติจาก

เวบ็ไซต 

(www.somsanook.go.th) 

 

ทะเบียนหนังสือ 

อบต.สมสนุก 

 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาที่ และเสนอตอผูบังคับบญัชาสั่งการ 

 (ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน) 

 

แจกจายใหหนวยงานที่เก่ียวของไปดําเนินการตาม

คําสั่งของผูบังคับบัญชา 

(ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ชม.) 

 

 

เรื่องรองเรียนการทุจรติท่ีตองพิจารณาวินิจฉยั 

- เสนอตามลําดับชั้น  

- แตงตั้งคณะกรรม 

- ดําเนินการแกไข  

- รายงานผลผูบังคับบัญชา 

-   แจงผูรองเปนหนังสือเพ่ือทราบ (กรณีไมแลว

เสร็จภายในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรกภายใน  

15 วัน) 



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดขอบขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
6.2 แจงคาํสั่งใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดขอบขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก เพื่อความสะดวกในการ

ประสานงานกรณีมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการกระทําการทุจริตของเจาหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบล      

นาสิงห 

7. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
เจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตที่มายัง องคการบริหารสวนตําบล    

นาสิงหจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้  

 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ

ชองทางตางๆ 

ระยะเวลาการดําเนินการ

รับเรื่องรองเรียน / 

แจงเบาะแส 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน 1 วันทําการ  

ทางไปรษณีย ทุกครั้ง ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนผานตูรองเรียน/

รองทุกข  

ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนทาง Facebook  ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  

สายตรงนายก…… ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  

 

8. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
8.1 ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 

 1)ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 

 2)วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 

 3)ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล

ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดําเนินการ

สืบสวน/สอบสวน  



 4)ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถาม)ี  

8.2   ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว หรือ

เสียหายตอบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

8.3 เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ 

ของเจาหนาที่สังกัด องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

8.4 เรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดใน

การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลเก็บเปนฐานขอมูล 

8.5 ใหเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้  

 1)คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหรือหลักฐาน

แวดลอมชัดเจน และเพยงพอที่จะทําการสืบสวน ตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 

2551 จึงจะไดรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง  

 2)คํารองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคําพิพากษา

หรือคําสั่งท่ีสุดแลว  

 3)เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง

หรือองคกรอิสระที่กฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดําเนินการหรือ

ดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 

 4) คํารองเรียนแจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลดวยกัน 

 นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไว

พิจารณาหรือไมเปนเรือ่งเฉพาะกรณี   

9. การบันทึกขอรองเรียน  
1) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลขติดตอ 

กลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณที่เก่ียวของและสถานที่เกิดเหตุ  

2) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต

ของ องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

 

10. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขเรื่องรองเรียนและการแจงกับผูรองเรียน  
1) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาที่ของกองหรือสํานักงานใหหนวยงานนั้นรายงานผลใหผูรองเรียน

ทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จํานวน 1 ชุด  

เพ่ือจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป  



2) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการโดยตรง ใหรายงาน

ผูรองเรียนภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียน ฃ 

11. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
1)รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหนายกองคการบริหารสวน

ตําบลสมสนุกทราบทุกไตรมาส  

2) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลักจากสิ้นปงบประมาณเอนํามาวิเคราะหการจัดการขอเรียนใน

ภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


