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คํานํา 

 

 คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง เพื่อดําเนินการ             
ปองกันปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนดานชาง ใหเปนระบบราชการที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได ติดตามลงโทษผูทุจริตไดอยางเด็ดขาด และอํานวยความสะดวก ในการรับรองเรียนการทุจริต                
ใหกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น ทําใหองคการบริหารสวนตําบลดานชาง มีแนวทาง    
ในการปฏิบัติงานที ่ชัดเจน ดําเนินงานไดรวดเร็วขึ ้น ใหการปฏิบัติงานดานการจัดการ เรื ่องรองเรียน/                 
แจงเบาะแสดานการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ ้น สอดคลองกับ
ย ุทธศาสตร ชาต ิว  าด วยการป องก ันและ  ปราบปรามการท ุจร ิต  สนองต อนโยบายของร ัฐบาล                          
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดานชาง จึงไดจัดทําคูมือ การปฏิบตัิงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตข้ึน            
เพื่อใช ในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง ทั้งนี้ เพื่อคุณธรรม          
และความโปรงใส ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจัดการเรื่องรองเรียน            
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลดานชาง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกัน                 
และปราบปรามการท ุจร ิต  สนองต อนโยบายของร ัฐบาล องค การบร ิหารส วนต ําบลดานช างหวัง                    
เปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน                
และบุคลากรผู ปฏิบัติงานที ่จะนําไปเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื ่องรองเรียนการทุจริต                     
อยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 1.1 หลักการและเหตุผล 
       องคการบริหารสวนตำบลดานชาง มีบทบาทหนาท่ีในการกำหนดทิศทาง วางกรอบดำเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสงเสริมจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย   
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรขององคการบริหาร        
สวนตำบลดานชาง 
       นอกจากน ี ้  ย ั งม ีหน าท ี ่สำค ัญในการร ับแจ  ง เบาะแส  และเร ื ่องร อง เร ียนประสาน                              

ติดตามหนวยงานที ่เกี ่ยวของกับการจัดการเรื ่องรองเรียนการทุจริต จากชองทางการรองเร ียนของ                      

องคการบริหารสวนตำบลดานชางทั ้ง 3 ชองทางประกอบดวย ชองทางที ่ 1 สำนักงานปลัดองคการ                      

บร ิหารสวนตำบลด านช าง กรณีร องเร ียนด วยตนเอง ช องทางท ี ่  2 โทรศ ัพท  044-975-021                                        

ชองทางท่ี 3  ทางเว็บไซตของหนวยงาน  http://www.abtdanchang.go.th/   และชองทางท่ี 4 facebook 

อบต.ดานชาง 

 1.2 วัตถุประสงค 

       1) เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริต       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       2) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานทุจริต ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนที่สอดคลองตามขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องราวรอง
ทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
       3) เพ่ือพิทักษสิทธิ์ของประชาชนและผูรองเรียน 

บทท่ี 2 

ระบบการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 2.1 บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน 
       มีบทบาทหนาที่ในการดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเครือขายสำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตในหนวยงาน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 
         1. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหสอดคลอง              
กับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
         2. ประสาน เรงรัด และกำกับใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของหนวยงาน 
         3. ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี              
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
         4. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที ่เกี ่ยวของ หรือไดรับ
มอบหมาย 

/2.2 หลักเกณฑ… 
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 2.2 หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 
  2.2.1 ใชถอยคำสุภาพ ประกอบดวย 
           1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียนชัดเจน 
           2) วัน เดือน ปของหนังสือรองเรียน 
           3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื ่องที ่รองเรียน ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล
ขอเท็จจริง เกี ่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่หรือหนวยงานชัดเจนเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน                   
หรือสอบสวนได 
           4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)  
  2.2.2 ขอรองเรียน ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ีเสียหาย
ติอบุคคลอ่ืน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  2.2.3 เปนเรื่องรองเรียนที่ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ 
ของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
  2.2.4 ไมเปนคำรองท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 
   1) คำรองเรียน ที่เขาสูกระบวนยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งถึงท่ีสุดแลว 
   2) คำรองเรียนท่ีเกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลดวยกัน 
   นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวแลว ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารวาจะรับไว
พิจารณาหรือไม เปนเรื่องเฉพาะกรณี 
 

บทท่ี 3 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 3.1 กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
       ผูรองเรียนยื่นเรื ่องรองเรียนผานทางชองทางตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง     
โดยใหเจาหนาท่ี ผูเก่ียวของดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1.1 เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนการทุจริตตามชองทางตาง ๆ 
  3.1.2 เจาหนาท่ีประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 
  3.1.3 เจาหนาท่ีดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 
   - กรณีเรื่องยุติ 
      ใหแจงผลใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วัน 
   - กรณีเรื่องไมยุติ 
      1) ใหตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
      2) แจงผลการดำเนินงานใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วัน 
  3.1.4 เจาหนาท่ีจัดทำรายงานสรุปผลเรื่องรองเรียนการทุจริตเสนอผูบริหาร 
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 3.3 การบันทึกเรื่องรองเรียน 
  3.3.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกเรื่องรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ - สกุล ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุ 
  3.3.2 ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอ
รองเรียน 
 3.4 การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียน 
  ใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของรายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการรองเรียน
ทราบภายใน 7 วันทำการ เพ่ือดำเนินการแจงใหผูรองเรียนทราบ 
 3.5 การรายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหารทราบ 
  - รวบรวมขอมูล และรายงานสรุปการดำเนินการเรื่องรองเรียนใหผูบริหารทราบ 
  - รายงานเรื่องรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดทำขอมูลเชิงสถิตติเรื่อง
รองเรียนการทุจรติประจำป 

บทท่ี 4 

ชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ชองทางการรองเรียน 
ความถี่ในการตรวจสอบการ

รองเรียน 
หมายเหตุ 

1. สำนักงานปลัด อบต.ดานชาง ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ 

2. โทรศัพท 044-975-021 ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ 

3. เว็บไซต 
http://www.abtdanchang.go.th/ 

ทุกวัน - 

4. facebook อบต.ดานชาง ทุกวัน - 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 
 
๒. รองเรียนผานเว็บไซต อบต.ดานชาง 

   รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๓. รองเรียนทางโทรศัพท 
 
๔. รองเรียนทาง Face book  

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 
 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน 
          อบต.ดานชาง ทราบ 
                       (๑๕ วัน)  
 
 
          ยุติเรื่อง         ไมยุติเรื่อง 
 
 
ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน   ไมยุติเรื่องแจงเรื่อง 
     รองทุกขทราบ         ผูรองเรียนรองทุกขทราบ 
             
 
 
 
          สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล 
               ใหอำเภอบัวใหญทราบ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบคำรองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง)              (แบบคำรองเรียน.๑)  

 
ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

 ขาพเจา...................................................................... อาย.ุ.........ป  อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี……......  
ตำบล.............................. อำเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท.......................................... 
อาชีพ............................................................................ตำแหนง.......................................................................... 
ถือบัตร.........................................................................เลขท่ี................................................................................  
ออกโดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ..................................  
 มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลดานชาง พิจารณดำเนินการ
ชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

ทั ้งน ี ้ข าพเจ าขอร ับรองว าคำร องทุกข/ร องเร ียนตามขางต นเป นจร ิงและยินด ีร ับผ ิดชอบ                   
ท้ังทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก 
 ๑) ............................................................................................................... จำนวน............ชุด 
 ๒) ............................................................................................................... จำนวน............ชุด 
 ๓) ............................................................................................................... จำนวน............ชุด 
 ๔) ............................................................................................................... จำนวน............ชุด 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ) ...................................................................... 
(.................................................................)  
              ผูรองทุกข/รองเรียน  



แบบคำรองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท)              (แบบคำรองเรียน.๒)  
 

ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

ขาพเจา....................................................... อาย.ุ.........ป อยูบานเลขท่ี.................. หมูท่ี…......  
ถนน............................ตำบล................................... อำเภอ................................ จังหวัด..................................... 
โทรศัพท..............................................อาชีพ.......................................ตำแหนง....................................................  

 มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลดานชาง พิจารณดำเนินการ
ชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
โดยขออาง
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

 ทั้งนี้ขาพเจาขอรับรองวาคำรองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริงและเจาหนาที่ไดแจงใหขาพเจา
ทราบแลววาหากเปนคำรองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

 
 
ลงชื่อ……………………......................………………เจาหนาท่ีผูรบัเรื่อง 
       (..............................................................)  
    วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ...............  

      เวลา............................... 
 



แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน   (ตอบขอรองเรียน.๑)  
 

ท่ี นม ๘๙๒๐๑ (เรื่องรองเรียน) /...............           ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
                  ๒52 หมู 9 ตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ 
                  จังหวัดนครราชสมีา ๓0๑๒๐ 

            วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. ...................  
เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
เรียน ………………………………………………………………..  

ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนผานศูนยรับเรื ่องรองเรียนองคการบริหารสวนตำบล              
ดานชาง  โดยทาง   (   ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย      (    ) ดวยตนเอง      (    ) ทางโทรศัพท 
(    ) อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................ 
ลงวันท่ี............................................ เก่ียวกับเรื่อง................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลว
ตามทะเบียนรับเรื ่องเลขรับท่ี..................................................ลงวันท่ี............................................................
และองคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

(    ) เปนเรื่องที่อยูในอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลดานชางและไดมอบหมาย
ให……………………................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดำเนินการ 

(    ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลดานชางและไดจัดสง
เร ื ่องให..................................................................................ซึ ่งเปนหนวยงานที ่ม ีอำนาจหนาที ่ เก ี ่ยวของ
ดำเนินการตอไปแลวทั้งนี้ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาว              
ไดอีกทางหนึ่ง 

(    ) เปนเร ื ่องที ่ม ีกฎหมายบัญญัติข ั ้นตอนและวิธ ีการปฏิบัต ิไว เป นการเฉพาะแลว           
ตามกฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดำเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
สำนักงานปลัด อบต.ดานชาง 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)  
โทร. ๐๔๔-975-021 



           แบบแจงผลการดำเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน        (ตอบขอรองเรียน.๒) 
 

ท่ี นม ๘๙๒๐๑ (เรื่องรองเรียน) /...............           ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
                  ๒52 หมู 9 ตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ 
                  จังหวัดนครราชสมีา ๓0๑๒๐ 

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

เรื่อง  แจงผลการดำเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน  ………………………………………………………………..  

อางถึง  หนังสือ อบต.ดานชาง ท่ี  นม ๘๙๒๐๑/......................................... ลงวันท่ี...........................................  

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. .............................................................................................................................................  
๒. .............................................................................................................................................  
๓. .............................................................................................................................................  

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลดานชาง (ศูนยรับเรื ่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับ              
เรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนไวความละเอียดแจงแลวนั้น 

องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ไดรับแจงผลการดำเนินการจากสวนราชการ/หนวยงาน            
ท่ีเก่ียวของตามประเด็นท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนแลวปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
...............................................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

ท้ังนี้หากทานไมเห็นดวยประการใดขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
สำนักงานปลัด อบต. ดานชาง  
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)  
โทร. ๐๔๔-975-021 
                                                             


