
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจดัการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 



คำนำ 

แนวทางทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้ จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื ่อง
ร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดถึงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

 

  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเราองร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ ้นใน
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และประชาชน 
และอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจ  

 

 

จัดทำโดย งานกฎหมายและคดี 
สำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้ 
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1. หลักการและเหตุผล 
การดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 
2580) ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ และ
กำหนดแนวทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ถือว่าเป็นการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 กำหนดว่า 
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ี
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการ
ดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)”  

 

ซึ่งอำนาจหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ค้อใต้ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค้อใต้  มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2.2 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู ้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

3. คำจำกัดความ 
เร่ืองร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ี

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพบ
ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้  

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริต เช่น มีสิทธิเสนอคำ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
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หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลค้อใต้  

การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ต้ังแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือ
ได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ชัดเจน  

4. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
4.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
4.2 ทางไปรษณีย์ 447 ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
4.3 ทางโทรศัพท์ 042-704738 
4.4 ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
4.5 เว็ปไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
4.6 Facebook ของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
4.7 สายตรงนายกฯ เบอร์โทร 085 739 5254 
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5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
จดหมายร้องเรียนหนังสือ
จังหวัด/อำเภอโทรศัพท์ เป็นต้น 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 

 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตจาก
เว็บไซต์ (www. khotai.go.th) 

 

ทะเบียนหนังสือ 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 

(ระยะเวลาดำเนินการ 3 ชม.) 

 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ี และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสัง่การ 

 (ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน) 

 

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตาม
คำสั่งของผู้บงัคับบัญชา 

(ระยะเวลาดำเนินการ 3 ชม.) 

 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 

- เสนอตามลำดับชั้น  

- แต่งต้ังคณะกรรม 

- ดำเนินการแก้ไข  

- รายงานผลผู้บังคับบัญชา 

-   แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพ่ือทราบ (กรณีไม่แล้ว
เสร็จภายในครัง้เดียวให้แจ้งครั้งแรกภายใน  
15 วัน) 
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6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 
6.2 แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เพื่อความสะดวกใน

การประสานงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้ 

7 การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตท่ีมายัง องค์การบริหารส่วนตำบล

ค้อใต้ จากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้  

 

 

ช่องทาง 

ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ต่างๆ 

ระยะเวลาการดำเนินการ
รับเร่ืองร้องเรียน /  

แจ้งเบาะแส 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

ทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน 1 วันทำการ  

ร ้ อ ง เร ี ยนทาง โทรศ ัพ ท์   
042 704 738 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู ้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์  

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www. 
khotai.go.th 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Facebook  ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

สายตรงนายก 085 739 
5254 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  
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8 หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
8.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
 1) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล

ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดำเนินการ
สืบสวน/สอบสวน  

 4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
8.2   ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว หรือ

เสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

8.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 

8.4 เรื่องท่ีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสท่ีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื ่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 

8.5 ให้เป็นคำร้องเรียนท่ีเข้าลักษณะดังต่อไปนี้  

 1) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหรือหลักฐาน
แวดล้อมชัดเจน และเพยงพอที่จะทำการสืบสวน ต่อไปได้ ซึ ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะได้รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

 2) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู ่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำ
พิพากษาหรือคำส่ังท่ีสุดแล้ว  

 3) เรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู ่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ท้ังนี้ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 

 4) คำร้องเรียนแจ้งเบาะแส ท่ีเกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลด้วยกัน 

 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรบัไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี   
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9 การบันทึกข้อร้องเรียน  
1) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข

ติดต่อ กลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ  

2) ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ 

10  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งกับผู้ร้องเรียน  
1) หากเรื ่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองหรือสำนักงานให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ ผู้

ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสำเนาให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ 
จำนวน 1 ชุด  เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  

2) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง ให้
รายงานผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน ฃ 

11  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
1) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาสรายงานให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลค้อใต้ ทราบทุกไตรมาส  

2) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลักจากส้ินปีงบประมาณเอนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อเรียน
ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  

 


