
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 

แนวทางการจัดการเรื่องรองเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของ 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 



คํานํา 
 

แนวทางทางการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน จัดทําข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรื่อง
รองเรียนของเจาหนาท่ีหนวยงาน และเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดถึงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเราองรองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนใน
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ และ
ประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดการรองเรียนการทุจริต
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  
 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง                                                   หนา 

1. หลักการและเหตุผล         1 
2. วัตถุประสงค          1 
3. คําจํากัดความ          1 
4. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน        1 
5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรยีนการทุจรติ      2 
6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน         3 
7. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ      3 
8. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ   3 
9. การบันทึกขอรองเรียน          4 
10. การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขเรื่องรองเรียนและการแจงกับผูรองเรียน    4 
11. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      4 

 
ภาคผนวก  
 แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียนการทุจริต  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
การดําเนินงานดานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ และ
กําหนดแนวทางการรองเรียนการทุจริตของหนวยงาน ถือวาเปนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐท่ีเปนไป
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 กําหนดวา 
“เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ี
อยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการ
ดําเนินการใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance)”  

 

ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน ท่ีจําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนภายใต หลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอน มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2.2 เพ่ือใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตาขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน
กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน / แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) 

 
3. คําจํากัดความ 

เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของเจาหนาท่ี
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณท่ีสอไปในทางทุจริต หรือ
พบความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริต เชน มีสิทธิเสนอคํา
รองเรียน/แจงเบาะแส ตอองคการบริหารสวนตําบลบานถอน หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน 

การดําเนินการ  หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน /เบาะแส ตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ท่ีอยูชัดเจน  

 
4. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

1.1 รองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
1.2 ทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัด

สกลนคร 47110 
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1.3 ทางโทรศัพท 042-704-966, 042-704-967 
1.4 ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
1.5 เว็ปไซต ของ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน https://www.banthonswd.go.th 
1.6 Facebook ของ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

https://www.facebook.com/banthon.swd.94 
1.7 สายตรงนายกฯ เบอรโทร (042-704-966) 

 
5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องรองเรียนการทุจริต
จดหมายรองเรียนหนังสือ
จังหวัด/อําเภอโทรศัพท เปนตน 

องคการบริหารสวนตําบล
บานถอน 

เรื่องรองเรียนการทุจริตจากเว็บไซต 
(www.banthonswd.go.th) 

ทะเบียนหนังสือ 
อบต.บานถอน 

(ระยะเวลาดําเนินการ 3 ชม.) 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาท่ี และเสนอตอผูบังคับบัญชาสั่งการ 

 (ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน) 

 
แจกจายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไป

ดําเนินการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
(ระยะเวลาดําเนินการ 3 ชม.) 

 

เรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีตองพิจารณาวินิจฉัย 
- เสนอตามลําดับชั้น  
- แตงตั้งคณะกรรม 
- ดําเนินการแกไข  
- รายงานผลผูบังคับบัญชา 
- แจงผูรองเปนหนังสือเพ่ือทราบ (กรณีไมแลว
เสร็จภายในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรกภายใน  
15 วัน) 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

6.1  แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดขอบขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
6.2  แจงคําสั่งใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดขอบขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน เพ่ือความสะดวก

ในการประสานงานกรณีมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการกระทําการทุจริตของเจาหนาท่ี ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน 

 
7. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 

เจาหนาท่ีผูท่ีรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตท่ีมายังองคการบริหารสวนตําบล
บานถอน จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้  

 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทางตางๆ 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการรับเรื่อง

รองเรียน /  
แจงเบาะแส 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน 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 ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องรองเรียน /แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล

ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี ชัดเจนเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวน  

4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)  
8.2   ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว หรือ

เสียหายตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
8.3 เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน /แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตางๆ ของเจาหนาท่ีสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
8.4 เรื่องท่ีผูรองเรียน /แจงเบาะแสท่ีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติม

ไดในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลเก็บเปน
ฐานขอมูล 
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8.5 ใหเปนคํารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้  

1) คํารองเรียน /แจงเบาะแส ท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหรือหลักฐาน
แวดลอมชัดเจน และเพยงพอท่ีจะทําการสืบสวน ตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะไดรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง  

2) คํารองเรียน /แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งท่ีสุดแลว  

3) เรื่องรองเรียน /แจงเบาะแส ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงหรือองคกรอิสระท่ีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไม
ดําเนินการหรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 

4) คํารองเรียนแจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลดวยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไว

พิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี   
 

9. การบันทึกขอรองเรียน  
1) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลข

ติดตอ กลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณท่ีเก่ียวของและสถานท่ีเกิดเหตุ  
2) ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 

10. การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขเรื่องรองเรียนและการแจงกับผูรองเรียน  
1) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาท่ีของกองหรือสํานักงานใหหนวยงานนั้นรายงานผลใหผู

รองเรียนทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
จํานวน 1 ชุด  เพ่ือจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป  

2) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการโดยตรง ให
รายงานผูรองเรียนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียน  

  
11. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  

1) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหนายกองคการบรหิาร
สวนตําบลบานถอน ทราบทุกไตรมาส  

2) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลักจากสิ้นปงบประมาณเอนํามาวิเคราะหการจัดการขอเรียน
ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง)  
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 

วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ……………………..  

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
ขาพเจา.........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี....... 

ตําบล......................................อําเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท................................... 
อาชีพ.................................................................ตําแหนง..................................................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน........................................................................ออกโดย......................................................... 
วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ....................................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส 
ตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลบานถอน พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและ 
แกไขปญหาในเรื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริงทุกประการ 
 โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก  
๑)......................................................................................................จํานวน............................ชุด 
๒)......................................................................................................จํานวน............................ชุด 
๓)......................................................................................................จํานวน............................ชุด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  
 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 

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


