
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
เรื่อง หลักเกณฑ  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรยีน  

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

************************* 
 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ทางองคการบริหารสวนตําบล

ศรีโนนงาม  มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส  ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือ
ทําหนาท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตลากรสงเสริมคุมครอง
จริยธรรมในองคการบรหิารสวนตําบลศรโีนนงาม 

เพ่ือใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  จึง
กําหนดหลักเกณฑ  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน  กรณีเกิดจากทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม เรื่อง หลักเกณฑ  มาตรการ  
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม” 

ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี ้
 “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางในองคการ

บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
 “ทุจริต”  หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมีควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง

หรือผูอ่ืน 
 “ประพฤติมิชอบ”  หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดใน

ตําแหนงหรือหนาท่ี  หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อยางใด
อยางหนึ่ง  ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการไมวา
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม  และใหหมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอ
ในหนาท่ีดังกลาวดวย 

 “ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด  และขอกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน  ไมมีคุณธรรม  จริยธรรม  ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งและมีธรรมาภิบาลตามท่ี
มีกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

 “การตอบสนอง”หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  การตรวจสอบและนําเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง  แจงตักเตือน  ดําเนินคดี  หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา  สิบหาวัน ท้ังนี้ กรณีท่ีขอ
รองเรียนไมไดระบุชื่อและท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือนดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ 
ตามระเบียบขอกฎหมาย 

          /ขอ 3.............. 
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ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
 3.1 หลักเกณฑการรองเรียน 
  3.1.1 เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือ

เสียหาย  อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (1) กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
  (2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
  (3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
  (4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
  (5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี  หรือขัด  หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
  3.1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล  มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความ

เสียหายแกบุคคลท่ีขาดหลักฐานสิ่งแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
 3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
  3.2.1 ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 
  3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
  3.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน  พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางการทุจริตของเจาหนาท่ีอยางชัดเจนเพ่ือ
ดําเนินการสืบสวน  สอบสวน) 

  3.2.4 คําขอของผูรองเรียน 
  3.2.5 ลายมือชื่อผูรองเรียน 
  3.2.6 ระบุวัน  เดือน  ป 
  3.2.7 ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล (ถามี) 
 3.3 กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห  จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน

กรณีสิ่งแวดลอมปรากฏชัดแจง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
 3.4 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 
  3.4.1 ขอรองเรียนท่ีมิไดทําเปนหนังสือ 
  3.4.2 ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
  3.4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 3.2 
 3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง  ดังนี้ 
  3.5.1 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี องคการบริหารสวนตําบลศรี

โนนงาม หมูท่ี 3  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย  33240 
  3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซตสํานักงานท่ี www.srinonngam.go.th (ศูนยรับเรื่อง

รองเรียน) 
  3.5.3 รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมตําบลศรีโนนงาม 
  3.5.4 รองเรียนทางตูไปรษณีย 
   -  หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
   -  บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 
  3.5.5 รองเรียนทางโทรศัพท/ศูนยดํารงธรรมตําบลศรีโนนงาม 045-826241-2 
  3.5.6 รองเรียนทางเฟชบุค “องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม” 
 
          /3.5.7........ 

http://www.srinonngam.go.th/
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3.5.7 รองเรียนทาง LINE ศูนยขาว อบต.ศรีโนนงาม 

 จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี  29  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 

                            (นายอินศร   บุญสาง) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส  ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ   จังหวดัศรีสะเกษ 

 



 
คํานํา 

 
  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง  วางกรอบการ
ดําเนินงาน การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวน
ราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคเครือขาย ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  การสงเสริม
และคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา  นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติตาม
แผน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้ยังมี
หนาท่ีสําคัญในการประสานติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 6 ชองทาง ประกอบดวย  1)   ตูไปรษณีย  
ม.3   ต.ศรีโนนงาม  อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ 33240      2)เว็บไซต “ศูนยรับแจงเบาะแสเรื่องทุจริต คอรรัปชั่น 
องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม   www.srinonngam.go.th   3) เฟชบุค   “องคการบริหารสวนตําบลศรี
โนนงาม  4) LINE  กลุมศูนยขาว อบต.ศรีโนนงาม 5)ทางโทรศัพท 045-826-241-2  6)รองเรียนดวยตนเอง 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2561  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ไดทบทวนแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงานสอดรับกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของสํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม หวังเปนอยางยิ่งวา แนว
ทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเปนประโยชน
สําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 
 
 
 
              สํานักปลัด 
        องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสราง
การมีสวนรวมจากทุกภาคเครือขายดานการปองกันและปราบปราม การทุจริตคอรรัปชั่น  การสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามทุกระดับ  กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก  ปองกัน
ปราบรามและการสรางเครือขาย  ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  มุงเนนการทุจริต โดยรวมกําหนด
เปาหมายการพัฒนา  นํากลยุทธการปองกัน  การสงเสริมและคุมครอง จริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประชานไดรับบริการ
ท่ีดี  มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน  นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของ
ประเทศไทย 
 นอกจากนี้  ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสานติดตามหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานทุจริต 6 ชองทาง ประกอบดวย  1)   ตูไปรษณีย  ม.3   ต.ศรีโนนงาม  อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ 33240      
2 ) เ ว็ บ ไซต  “ ศูนย รั บแจ ง เบาะแส เรื่ อ ง ทุจริ ต  คอร รั ปชั่ น  องค การบริ หารส วนตํ าบลศรี โนนงาม   
www.srinonngam.go.th   3) เฟชบุค   “องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  4) LINE  กลุมศูนยขาว อบต.
ศรีโนนงาม 5)ทางโทรศัพท 045-826-241-2  6)รองเรียนดวยตนเอง ในสวนการปฏิบัติงานนั้น  ดําเนินการ
ตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2446 มาตรา 38  กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับ การติดตอสอบถามเปน
หนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ี
ของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการการดําเนินการใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล”  
 ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบ  ของเจาหนาท่ีสวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลศรีโนน
งาม  จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนย
จัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลศรีโนนงาม เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันเกิดเปนรูปธรรม  มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถแกไขปญหาของ
ประชาชน  สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน  ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสําคัญ ภายใตการ
อภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรยีน/รองทุกข คือการปองกัน  สงเสริม การรักษาและการฟนฟู  บนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาลของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน 

ใหเกิดรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน    กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ใชเปน 
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด  ระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  กับ
การรองเรียน/รองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
                     /3.เพ่ือเปนหลักฐาน..... 
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3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหหับผูเขามาปฏิบัติงานใหม   

พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ  รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก  หรือผูใหบริการใหสามารถ
เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู  รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส  ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการตางๆ  ในการตอตานการทุจริตในองคกร  รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

1) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของสวนราชการ  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน
ราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลท่ี
เก่ียวของ 

2) ประสาน  เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

3) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของ 
เจาหนาท่ีในสวนราชการ 

4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน 
5) ประสานงานเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุมครอง 

จริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6) ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

การคุมครองจริยธรรม  เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
7) ปฏิบัติงาน  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
4. การรองเรียน/แจงเบาะแส 
1) ตูไปรษณีย  ม.3   ต.ศรีโนนงาม  อ.ศรีรัตนะ  จ.ศรีสะเกษ 33240  

– หนังสือรองเรียน  (ลงชื่อผูรองเรียน) 
- บัตรสนเทห (ไมลงชื่อไมรองเรียน) 

2)  เว็บไซต “องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม”   www.srinonngam.go.th                
3)  เฟชบุค   “องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม   
4)  LINE  กลุมศูนยขาว อบต.ศรีโนนงาม  
5) รองเรียนทางโทรศัพท 045-826-241-2   
6) รองเรียนดวยตนเอง 
5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
2) วัน  เดือน  ป  ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส    ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 

ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส  เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจง เพียงพอท่ีจะ
สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

4) ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล(ถามี) 
-ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/การแจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.รองเรยีนดวยตนเอง 

๒.รองเรยีนผานเว็บไซต อบต.ศรีโนนงาม 

๓.รองเรยีนทางโทรศัพท 

๔.รองเรยีนทาง Face book 

๕.รองเรยีน Line (ศูนยรับฟง ปญหา) 

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดาเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน 
อบต.ศรีโนนงาม ทราบ (๑๕วัน ) 

ยุติ   ไมยุติ 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน 
รองทุกขทราบ 

  ไมยุตแิจงเร่ืองผู 
  รองเรียน รองทุกข 
  ทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล 
ใหอําเภอศรีรัตนะทราบ 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
   1) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  
รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสกานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากชองทางการรองเรียน 6 ชองทาง 
   2) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  คัดแยกหนังสือ  วิเคราะหเนื้อหา  
ของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสกานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  สรุปความเห็นเสนอแนะและจัดทํา
หนังสือถึงผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปทราบและพิจารณา 
   4) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ/ตอบขอซักถาม  ชี้แจงขอเท็จจริง 
   5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบเบื้องตน
ภายใน 15 วัน 
   6) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนา
ผลการดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   7) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ  เพ่ือ
การประมวลผลและสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 
   8) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  จัดเก็บเรื่อง 
  8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 
 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ 
ขอรองเรียน  เพ่ือ

ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกคร้ังที่มีผูรองเรียน ภายใน 15 วันทาํการ  
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน 15 วันทาํการ  
รองเรียนผานไปรษณีย ทุกวัน ภายใน 15 วันทาํการ  
รองเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน 15 วันทาํการ  
รองเรียนทาง LINE ทุกวัน ภายใน 15 วันทาํการ  
รองเรียนทางโทรศัพท 
045-826241-2 

ทุกวัน ภายใน 15 วันทาํการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)(แบบคํารอง1) 
 
             ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
             หมูท่ี  3  ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ
             จังหวัดศรีสะเกษ 33240 
 
     วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ...................... 
       
เรื่อง................................................................... 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
 
   ขาพเจา............................................................อายุ.............ป  อยูบานเลขท่ี................. 
หมูท่ี.............อําเภอ.......................................จังหวดั..............................โทรศํพท............................................ 
อาชีพ.............................................................ตําแหนง..................................................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน..............................................................................ออกโดย............................................... 
วันออกบัตร............................................วันหมดอายุ..........................................มีความประสงคขอรองเรียน/
แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  พิจารณาดําเนินการ
ตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง.............................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
   ท้ังนี้ ขาพเจารับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต  ตามขางตน
เปนจริงทุกประการ  โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข(ถามี)ไดแก 
  1)................................................................................................จํานวน....................ชุด 
  2)................................................................................................จํานวน....................ชุด 
  3)................................................................................................จํานวน....................ชุด 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ.................................................... 
           (.................................................)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


