
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน 

 กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 

****************************************** 

   ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองคการ บริหารสวน

ตําบลสายออ มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือ

ทําหนาท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุมครอง

จริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบลดอนทอง เพ่ือใหการดําเนินการดานการปองกันแลปราบปรามการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตําบลสายออ เปนไปตามออํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอ

รองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสายออ ดังนี้  

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสายออเรื่องหลักเกณฑมาตรการและแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลสายออ”  

ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี้ “เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางใน 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ 

  “ทุจริต” หมายความวาการแสวงหาประโยชนท่ีมีควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  

“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยาง ใดในตําแหนงหรือหนาท่ี 

หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมุง

หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือละ

เวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการประมาท เลินเลอในหนาท่ีดังกลาว

ดวย  

ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หนาท่ีโดยมิชอบของ

เจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย ความรับผิดชอบตอ

ประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งและไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว “การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ี

เก่ียวของ การตรวจสอบและนํา เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรือ

อ่ืน ๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายใน

เวลา สิบหาวัน ท้ังนี้ กรณีท่ีขอ รองเรียนไมไดระบุชื่อและท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดหรืออีเมลติดตอ 

ของผูรองเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริงแจง

ตักเตือนดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย  



 

 

 

ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน  

3.1 หลักเกณฑการรองเรียน  

      3.1.1เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก

เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสายออ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (1) กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ  

 (2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

 (3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

 (4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกิดสมควร 

 (5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

      3.1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหายแกบุคคล

ท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน  

3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 

       3.2.1 ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน  

       3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน  

       3.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียนพรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาม 

สมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางแสการทุจริตของเจาหนาท่ีอยางชัดเจนเพ่ือดําเนินการ

สืบสวน สอบสวน)  

      3.2.4 คําขอของผูรองเรียน  

      3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน  

      3.2.6 ระบุวัน เดือน ป  

      3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี)  

3.3  กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทหจะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดลอม

ปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

3.4 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา  

      3.4.1 ขอรองเรียนท่ีมิไดทําเปนหนังสือ  

      3.4.2 ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ  

      3.4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ  

3.๕ ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้  

      3.5.1 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออ เลขท่ี        

๑๒๙ หมูท่ี ๑๐ ตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  

      3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซตสํานักงานท่ี www.sai-or.go.th (ศูนยรับเรื่อง รองเรียน)  

      3.5.3 รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมตําบลสายออ  

      3.5.4 รองเรียนทางตูไปรษณีย  

- หนังสือรองเรียน (ลงซ่ือผูรองเรียน) 



 

 

บัตรสนเทห (ไมลงซ่ือไมรองเรียน)  

      ๓.5.5 รองเรียนทางโทรศัพท /ศูนยดํารงธรรมตําบลสายออ ๐ ๔๔๙๒ ๑๗๗๗  

      3.5.6 รองเรียนทางเฟซบุค “องคการบริหารบริหารสวนตําบลสายออ”  

      3.5.7 รองเรียนทางLINE ศูนยขาว องคการบริหารสวนตําบลสายออ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕6๓ 

 

                                        

 

 

                           (นายเอม  หอมสันเทียะ)  

                   นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องรองเรียนการทุจริต/

แจงเบาะแส ดานการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย  

จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํานํา 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีบทบาทหนาท่ีหลักใน

การ กําหนดทิศทาง วางกรอบการ ดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ

สงเสริมและ คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมี สวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกัน

และปราบปรามการ ทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกซน โดยรวมกําหนด

เปาหมายการพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสู เปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวชอง

เก่ียวกับการจัดการเรื่อง รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากซองทางการรอง เรียนของ ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 6 ซองทาง ประกอบดวย ๑. ตูไปรษณีย ๑๒๙ ม.๑๐ ต. สายออ  อ. โนนไทย จ.นครราขสีมา  

30220 ) ๒. เว็บไซต”ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลสายออ www.sai-

or.go.th ๓. เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลสายออ” 4. LINE กลุมศูนยขาวอบต. สายออ  5. ทางโทรศัพท 0 

๔๔๙๗ ๒๑๑1 6. รองเรียนดวนตนเอง ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ องคการบริหารสวนตําบลสายออ ไดทบทวน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงานสอดรับ

กับกระบวนการจัดการเรื่อง รองเรียน/รองทุกข ของสํานักงานนักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสายออ หวังเปน

อยางยิ่งวาแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่อง รองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบจะ

เปนประโยชนสําหรับหนวยงาน และบุคลากร ผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตําบลสายออมีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทางวางกรอบการ

ดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวน 

ราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญใน

การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นการสงเสริมและ

คุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสายออทุกระดับกําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึกปองกันปราบ 

ปรามและสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมุงเนนปองกันการทุจริตโดยรวมกําหนดเปาหมาย 

การพัฒนากลยุทธการปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไปสู

เปาหมายเคียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประซาซนไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ 

เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการชองหนวยงานนําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย  

นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนประสาน ติดตาม หนวยงาน

ท่ีเก่ียวชองกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากซองทางการรองเรียน ของศูนย ปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 6 ซองทาง ประกอบดวย 1. รองเรียนดวยตนเอง 2. ตูไปรษณีย (๑๒๙ ม.๑๐ ตําบลสายออ  

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราขสีมา  30220 ) เว็บไซต”ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการ

บริหาร สวนตําบลสายออ  www.sai-or.go.th 4. เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลสายออ” 5. LINE กลุมศูนย 

ขาว อบต.สายออ ๖. ทางโทรศัพท 0 ๔๔๙๗ ๒๑๑1 ในสวนการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการตามกระบวนงาน 

จัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 

บานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับ การติดตอสอบถามเปนหนังสือจาก

ประซาซน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวน

ราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดํา เนินการใหทราบภายใน  ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

บน พ้ืนฐานชองหลักธรรมาภิบาล 

 ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัต ิ

หนาท่ีโดยมิชอบ ของเจาหนาท่ีสวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวน 

ตําบลสายออ จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการชองประซาซน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการ รวมกับ

ศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมซนตําบลสายออ  เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงาน เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหา ชองประ

ซาซน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ตอบสนองความตองการชองประซาซนเปนสําคัญ ภายใตการ อภิบาล

ระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการ ฟนฟู บนพ้ืนฐานชอง หลัก

ธรรมาภิบาลของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป  



 

 

๒. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ ดําเนินงาน 

ใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ

ประพฤติมิ ชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใชเปน 

แนวทางการปฏิบัติงานตาม ข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับ

การ เรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

๓. เพ่ือเปนหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม 

พัฒนาใหการท างานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการใหสามารถ

เขาใจและ ใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

๔). เพ่ือพิทักษสิทธิชองประซาซนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  

๓. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อน 

นโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการ ทุจริตคอรัปชั่น  

๑. เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 

ชองสวนราชการ รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองสวน 

ราชการ ใหสอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี 

เก่ียวของ  

๒. ประสาน เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

๓. ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ของ

เจาหนาท่ีในสวนราชการ 

๔. คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  

๕ ประสานงานเก่ียวของกับการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุมครอง 

จริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๖. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 

การคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๗. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานชองหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย  

๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส  

๑) ตูไปรษณีย ๑๒๙ ม.๑๐ ต.สายออ  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐ - หนังสือรองเรียน 

(ลงซ่ือผูรองเรียน) - บัตรสนเทห (ไมลงซ่ือไมรองเรียน)  

๒) เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสายออ www.sai- or.go.th  

http://www.sai-/


 

 

3) รองเรียนทางโทรศัพท /ศูนยดํารงธรรมตําบลสายออ  ๐ ๔๔๙๗ ๒๑๑๑ 

๔) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลสายออ 

 5) LINE ศูนยขาว อบต.สายออ 

 6) รองเรียนดวยตนเอง 

 5.หลักเกณฑไนการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 

๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  

๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของ รองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางซัดเจนวามี

มูล ขอเท็จจริง หรือข้ีซองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจง

เพียงพอท่ี สามารถ ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได  

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  

      - ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. รองเรียนดวนตนเอง 

 

 

๒. รองเรียนผานเว็ปไซต 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ 

รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต 

๓. รองเรียนทางโทรศัพพ/ศูนยดํารงธรรม 

 

 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผดชอบ 

๔. รองเรียนทางตูไปรษณีย 

 

 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ (๑๕ วัน 

 

๕. รองเรียนทาง Facebook อบต.สายออ 

 

 

 

๖. รองเรียนทาง LINE 

    

     ยุต ิ                       ไมยุติ 

 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

 

 ไมยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

 

 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

 



 

 

๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

๑) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลสายออ รับ

เรื่อง รองเรียน/ แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 6 ซองทาง  

๒) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของ

เรื่อง รองเรียน/ แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิขอบ 

 ๓) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทํา หนังสือ

ถึง ผูบังคับบัญชา เหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา  

๔) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการ /ตอบขอ ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง 

 5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบ

เบื้องตนภายใน ๑5 วัน 

 ๖) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผล

การ ดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๗) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการ

ประมวลผล และ สรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร  

๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง  

๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบท่ี เขามายังหนวยงานจากซองทาง โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้  

 

ชองทาง 
ความถี่ในการตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ
ขอรองเรียน เพ่ือประสาน

หาทางแกไข 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรีบนผานไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผาน Face BooK ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผาน LINE อบต. ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผานโทรศัพท อบต. ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง) (แบบคํารอง ๑)  

 

                      องคการบริหารสวนตําบลสายออ 

                                อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

                       ๓๐๒๒๐ 

 

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

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

 เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

 ขาพเจา ...................................................... อายุ ............ป อยูบานเลขท่ี............. หมูท่ี......... 

ตําบล.............................. อ าเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท .................

อาชีพ ............................................................... ตําแหนง ...................................................................... 

เลขท่ีบัตรประซาซน .................................................................................ออกโดย ............................... วัน

ออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงคซอรองเรียน/แจงเบาะแส

การ ตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสายออ  พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือ

ชวยเหลือและ แกไขปญหาในเรื่อง ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการ

ทุจริต ตามขางตนเปนจริง ทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข

(ถามี) ไดแก  

๑) .................................................................................................... จํานวน ..................ชดุ  

๒) .................................................................................................... จํานวน ..................ชดุ  

๓) .................................................................................................... จํานวน ..................ชดุ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  

ขอแสดงความนับถือ 

 

                              ลงชื่อ   ......................................................................... 

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


