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แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจร ิตขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกกฉบับนี้   จัดทําข้ึน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กร ทั้งน ี้ การดําเนินการเรื่อง
ร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร ็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต ้องการของผู้ร้อง จําเป ็นจะต้อง
มีข้ันตอน / กระบวนการแนวทางในการปฏิบัติงานท ี่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เอกสารฉบับนี้ เกิด
จากการรวบ รวมข้อมูล/เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงการสร ุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานท ี่ผ่านมา โดยมี
แบบฟอร์ม พร้อมกรณีตัวอย่าง   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัต ิงานผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร
การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ   เจ ้าหน้าที่
ผู้รับผ ิดชอบหรือเกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบการจ ัดการเร ื่องร้องเร ียนขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก      
ให้เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 

    สํานักงานปลัด  
                                                                                            องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 

                                                                                   ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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1.บทนำ 
 

 

ความเป ็นมาและความสําค ัญการร ้องเร ียนของประชาชน ถ ือเป ็นเส ียงสะท ้อนให้ หน ่วยงานต ่างๆ 
ของร ัฐทราบว ่า การบร ิหารการทำงานของหน ่วยงานม ีประส ิทธ ิภาพและ ประส ิทธ ิผลมากน ้อย
เพ ียงใด ซึ ่งหน ่วยงานของร ัฐได ้ตระหน ักและให ้ความสําค ัญก ับการ แก ้ไขป ัญหาเรื ่องร ้องเร ียน
ของประชาชน อาทิ ม ีการร ับฟ ังความค ิดเห ็น เป ิดโอกาสให้ ประชาชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วม และ
ตรวจสอบการทำงานของหน ่วยงานของร ัฐ ซึ ่งร ัฐบาลใน ป ัจจ ุบ ัน ได ้ ให ้ค วามสําค ัญก ับการ
ให ้บร ิการประชาชนที่เป ็นอย ่ างรวดเร ็ ว ทั่วถ ึ ง มี ประส ิทธ ิภาพ ปลอดการท ุจร ิต อ ีกทั้งย ังจ ัดให ้
ม ีช ่องทางในการร ับเรื่องร ้องเร ียน/ร ้องท ุกข์ รวมถ ึงส่ังการให ้ท ุกหน ่วยงานเร ่งดำเน ินการแก ้ไข
ป ัญหาการร ้องเร ียนด ังกล ่าวองค ์การ บริหารส ่วนตำบลริมกก เป็นหน่วยงานที่ม ีภารกิจหลักในการ
สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง ขององค ์กรช ุมชนและเคร ือข ่าย ทั้งนี้ การดำเน ินงานของ 
อบต.ริมกก  จะมุ ่งเน ้นให ้องค ์กร ช ุมชนและเคร ือข ่าย ร ่วมก ับหน ่วยงาน/ภาค ี เป ็นกลไกหล ัก
ในการแก ้ ไขป ัญหาความ เด ือดร ้อน ตลอดจนการจ ัดบร ิการสาธารณะ การบร ิหารจ ัดการงาน
พ ัฒนาในชุมชนท ้องถ่ิน ผ ่านโครงการพ ัฒนาต ่าง ๆภายใต ้ความร ่วมม ือจากหน ่วยงานภาคร ัฐ และ
ความร ่วมม ือจาก ประชาชน ซ่ึงกระบวนการทํางานของอบต.ริมกก ดังกล่าวอาจก ่อให้เก ิดการร ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ของประชาชนที่ไม ่ทั่วถึง เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล ื่อนนําไปสู่เรื่องร้องเรียนได้ ดังน ั้น 
อบต. ริมกก จ ึงได ้ม ีการจ ัดทําคู ่ม ือแนวทางการปฏ ิบ ัต ิเกี ่ยวก ับการดำเน ินการเรื ่องร ้องเร ียนการ
ทุจริต รวมทั้ง เพ่ือเป็นการพ ัฒนาการบร ิหารจ ัดการเร่ืองร ้องเร ียนให ้กับผู ้ปฏ ิบัต ิงานท่ีม ีส ่วนเกี่ยวข ้อง
ได ้มี แนวทางการดําเนินงานท่ีถูกต้อง และมีประส ิทธิภาพ 

  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เ พ่ือพ ั ฒนาระบบการดำเน ิ นการเรื่องร ้ องเร ี ยนให ้ เป ็ นไปอย ่ าง มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้อง กับกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 เพื ่อให ้ผู ้ร ับผ ิดชอบการดำเน ินการเรื่องร ้องเร ียนของ อบต.ริมกก ใช ้เป ็น
แนวทางในการปฏ ิบ ัต ิงานและดําเน ินการแก ้ไขป ัญหาเรื่องร ้องเร ียนให ้เป ็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน 

3. ขอบเขต 
คู่มือการดําเนินการเรื่องรอ้งเร ียนฉบับนี้ได้รวบรวมข้อม ูลที่เกี่ยวข้องและเป็น 

ประโยชน ์ต ่อการจ ัดการเรือ่งร ้องเร ียนการทุจริตประกอบด ้วยแนวค ิดเกีย่วกบัเรื่องร ้องเร ียน 
ข้ันตอนการดําเนินการเรื่องร้องเรียน 
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4. ความหมายของเรื่องร้องเรียน 
พจนาน ุกรมฉบ ับราชบ ัณฑ ิตยสถาน( 2554) ได ้ ให ้ความหมายของการ 

ร้องเรียน ไวว้่า 
1) ร้องเรียน  หมายถึง เสนอเรื่องราว 
2) ร ้องท ุกข ์หมายถ ึง บอกความท ุกข ์เพื ่อขอให ้ช ่วยเหล ือ ศ ูนย ์ดำรงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย (ค ู่ม ือการดําเน ินการแก ้ไขป ัญหาการร ้องท ุกข์/ร้องเรยีน, 2554) ได้ 
แบ่งแยกการพ ิจารณาความหมายของคําว่า “เรื่องราวร ้องทุกข์/ร้องเร ียน” 
ไว้ 2 ประการ คือ 
1) เรื่องร ้องท ุกข ์ร ้องเร ียน ข ้าราชการ หมายถ ึง เรื่องราวที่ข ้าราชการเป ็นผู ้ถ ูก 

ร้องเรียน เนือ่งจากปฏิบ ัติ หน้าที่หรือปฏิบ ัติตนไม่เหมาะสม 
2) เรื่องร ้องท ุกข์ร ้องเรียน ของประชาชน หมายถ ึง เรื่องราวทีผู้่ร ้องเรยีนประสงค์ให้ 

ได ้ร ับการปลด เปล้ืองความท ุกข ์ที่ตนได ้ร ับ หร ือเป ็นเรื่องที ่ผู ้ร ้องเร ียนหร ือผู ้ อ่ืน 
หร ือสาธารณชนได ้ร ับความเส ียหาย และย ังรวมถ ึงข ้อข ัดแย ้งระหว ่างประชาชน 
 กับประชาชนอีกด ้วย 

 
สรุป การร้องเรียน หมายถึง การท ี่ประชาชนบอกเล่าเรื่องราวต่อ หน ่วยงาน เพ่ือ

ขอให ้ดำเน ินการแก้ไข ปัญหา ให ้ความช่วยเหลือ หร ือตรวจสอบข ้อเท ็จจริง อ ันเน่ืองมาจากการ
ปฏ ิบัติหน ้าทีข่องหน ่วยงาน การได ้ร ับ ความเดือดร้อน หร ือความไม ่เป็นเป็นธรรม 
5. ลักษณะของเรื่องร้องเรียน 

ศ ูนย ์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (คู ่ม ือการดำเน ินการแก้ไขปัญหาการร ้องท ุกข ์/ 
ร้องเรียน, 2554, นน.3- 4) ได้จําแนกลักษณะของเรื่องร้องเร ียน ใน 3 ลักษณะค ือ 

1) เรื่องร ้องเร ียนที ่ม ีล ักษณะเป ็นบ ัตรสนเท ่ห ์ตามมต ิคณะร ัฐมนตร ี เป ็นกรณ ีการ 
ร้องเรียนกล่าวโทษที่ ขาดข้อมูลหลักฐาน ซ่ึงศูนย์ดํารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แต่ถ้าเป ็น การ
ร้องเรียนในประเด็น เกีย่วข้องกับส่วนรวม จะส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบไว ้เป็น ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาต่อไป ซ่ึงกรณีนี้สามารถย ุติเรื่องได้ทันที 

2) เรือ่งร ้องเร ียนท่ัวไป ศ ูนย ์ดำรงธรรมจะดำเน ินการจ ัดส ่งเรื่องให ้หน ่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ โดยจะพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบ ให ้ผู ้
ร ้องเร ียนทราบไว ้ชั้นหน่ึงก ่อน ซ่ึงเม่ือหน ่วยงานท่ีเกี ่ยวข ้องดำเน ินการแล ้ว จะแจ ้งให้ ศ ูนย ์ดำรง
ธรรมและผู ้รอ้งเรยีนทราบ หร ือบางกรณ ีปัญหาหน ่วยงานที่เกีย่วข ้องจะแจ ้งให ้ผู้ ร ้องเร ียนทราบ
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โดยตรง ซ่ึงระยะเวลาการพิจารณา ดำเน ินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง จะ ช้าหรือเร็วข้ึนอย ู่กับ
ข้ันตอนการดําเนินการให้การช่วยเหลือ ของแต่ละกรณีปัญหาใน กรณีเป็นเรื่องร้องเรยีนทั่วไป หาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให ้ทราบ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ศูนย์ดํารงธรรมจะมหีนังสือเตือน
ขอทราบผลไปอีกคร ั้งหน ึ่ง 

3) เรื่องร้องเร ียนสำคัญ เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่ เกีย่วข ้อง
กับหลาย หน ่วยงาน เป็นประเด ็นข ้อร้องเรียนทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องรอ้งเรียน ที่ม ีข ้อเท ็จจร ิงและ 
รายละเอ ียดตามคำร ้องย ังไม ่ช ัดแจ ้งหร ือไม ่แน ่นอน หร ือบางกรณ ีศ ูนย์ ดำรงธรรมอาจต ้องให้ 
เจ ้าหน ้าที่เด ินทาง ไปตรวจสอบข ้อเท ็จจร ิงในพื้นที่ก ่อนส ่งให้ หน ่วยงานที่เกี่ยวข ้องดำเน ินการ
ต ่อไป โดยแจ ้งให ้ผู ้ร ้องเร ียนทราบไว ้ชั้นหนึ่งก ่อน เมื่อ หน ่วยงานได ้รายงานผลการตรวจสอบ
ข ้อเท ็จจร ิงเข ้า มาแล ้วจ ึงจะแจ ้งให ้ผู ้ร ้องเร ียนทราบ ต ่อไป หร ือหากหน ่วยงานที ่เกี ่ยวข ้องย ังไม ่
รายงานผลให ้ทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ศนูย ์ดํารงธรรมจะแจ้งเตือนตามระยะเวลาท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ในส่วนของ อบต.ริมกก ได้มีการจําแนกลักษณะเรื่องร้องเร ียนจากการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา ได้ดังนี้ 

1) ร้องเรยีนหน ่วยงาน เช ่น กระบวนการทํางาน การให ้บริการ ฯลฯ 
2) ร้องเรยีนเจ้าหน ้าท่ี เช่น ปฏิบ ัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม การให ้ข้อม ูล         
   ข่าวสารท ี่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ฯลฯ 
3) ร ้ องเร ี ยนการบร ิหารจ ัดการที่ไม ่ โปร ่ งใส เช ่น การเบ ิกจ ่ ายและใช ้จ ่ าย 
  งบประมาณ ฯลฯ 
4) ร ้องท ุกข ์/ขอความช ่วยเหล ือ เช ่น ขอความช ่วยเหล ือในเรือ่งที ่อย ู่อาศ ัย ขอ    
   ความอนุเคราะห์ งบประมาณ ฯลฯ 
5) เรื่องร้องเร ียนอ ื่น ๆ เชน่ ขอข้อมูลเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ บัตรสนเท่ห์ฯลฯ   

 
  
6. กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข ้อง 

6.1 พระราชบ ัญญ ัติข้อมูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การดําเนินการ เรื่อง
ร ้องเร ียน จำเป ็นต ้องพ ิจารณาเรื่องการเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสาร ตามพระราชบ ัญญ ัต ิฯ พ.ศ.2540 
ประกอบด ้วย มาตรา 15 ข ้อม ูลข ่าวสารของราชการท่ีม ีล ักษณะอย ่างหนึ่งอย ่าง ใดดังต ่อไปน ี้ 
หน่วยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจมีคําส่ังมิให้เป ิดเผยก็ได ้โดยคำนึงถึง การปฏิบ ัติหน้าที่ตาม
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของ เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 
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(1) การเปิดเผยจะก่อให ้เกิดความเส ียหายต ่อความม่ันคงของประเทศ ความส ัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศและ ความม่ันคงในทางเศรษฐก ิจหรือการคล ังของประเทศ 

(2) การเปิดเผยจะทำให ้การบ ังค ับใช้กฎหมายเส่ือมประส ิทธ ิภาพ หร ือไม ่อาจสําเร็จ ตาม
ว ัตถ ุประสงค ์ได้ ไม ่ว ่าจะเกี่ยวกับการฟ ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 
หรือการรู้แหล่งท ี่มาของข้อม ูล ข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(3) ความเห ็นหร ือคำแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเน ินการเรือ่งหนึ่งเรื่อง ใดแต ่
ทั้งนี้ไม ่รวมถ ึง รายงานทางว ิชาการ รายงานข ้อเท ็จจร ิง หร ือข ้อม ูลข ่าวสารท่ีนำมาใช้ ในการทํา
ความเห็นหรอืคําแนะนําภายในดังกล่าว 

(4) การเป ิดเผยจะก ่อให ้เก ิดอ ันตรายต ่อช ีว ิตหร ือความปลอดภ ัยของบ ุคคลหนึ่ง บุคคล
ใด 

(5) รายงานการแพทย์ หร ือข ้อม ูลข ่าวสารส่วนบุคคลซ่ึงการเปิดเผยจะเปน็การรุกลํ้า สิทธิ
ส่วนบุคคลโดย ไม่สมควร 

(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการท ี่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เป ิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารท ี่ มีผู้ให ้มา
โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเป ิดเผยต่อผู้อ ื่น 

(7) กรณ ีอ่ืนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎ ีกา คําส่ังม ิให ้เป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารของ ราชการ
จะกําหนดเง่ือนไขอย่างใดก ็ได้ แต่ต ้องระบุไว้ด้วยวา่ที่ เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูล ข ่าวสารประเภท
ใดและเพราะเหต ุใดและให ้ถ ือว ่าการม ีคําส่ังเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ 
โดยเฉพาะของเจ้าหน ้าที่ของรัฐ  ตามลําดับสายการบังคับบ ัญชา แต่ผู้ขออ าจ อ ุท ธ รณ  ์ต ่อ
คณะกรรมการว ิน ิจฉ ัยการเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารได ้ตามท่ีกำ หนดใน พระราชบ ัญญ ัติ มาตรา 
24 หน ่วยงานของร ัฐจะเป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารส ่วนบ ุคคลท่ีอยู ่ใน ความควบค ุมด ูแลของตนต ่อ 
หน ่วยงานของร ัฐแห ่งอ่ืนหร ือผู ้อ่ืนโดยปราศจากความย ินยอม เป ็นหน ังส ือของเจ ้าของข ้อม ูลที่ให ้ไว ้
ล ่วงหน ้าหร ือใน ขณะน้ันม ิได ้เว ้นแต ่เป ็นการเป ิดเผย ดังต ่อไปน ี้ 

(1) ต ่อเจ ้าหน ้าที่ของร ัฐในหน ่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช ้ตามอำนาจหน ้าที่ของ 
หน่วยงานของรัฐแห่ง นั้น 

(2) เป ็นการใช ้ข ้อม ูลตามปกต ิภายในว ัตถ ุประสงค ์ของการจ ัดให ้ม ีระบบข ้อม ูล ข่าวสาร
ส ่วนบ ุคคลนั้น 

(3) ต ่อหน ่วยงานของร ัฐที่ทำงานด ้านการวางแผนหร ือการสถ ิต ิหร ือสำมะโนต ่าง ๆ ซ่ึงมี
หน้าที่ต้องรักษา ข้อมูลข่าวสารส ่วนบ ุคคลไว้ไม่ให ้เป ิดเผยต่อไปยังผู้อ ื่น 

(4) เป็นการให ้เพ่ือประโยชน ์ในการศ ึกษาวิจ ัยโดยไม่ระบ ุชื่อหร ือส่วนที่ทําให ้รู ้ว ่าเป็น ข้อมูล
ข่าวสารส ่วน บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
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(5) ต ่อหอจดหมายเหต ุแห ่งชาติ กรมศ ิลปากร หร ือหน ่วยงานอ่ืนของร ัฐตามมาตรา 
26 วรรคหนึง่ เพ่ือการตรวจด ูคุณค่าในการเก็บรักษา 

(6) ต ่อเจ ้าหน ้าที่ของร ัฐเพ่ือการป ้องก ันการฝ ่าฝ ืนหร ือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย การ สืบสวน 
การสอบสวน หรือการฟ ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก ็ตาม 

(7) เป ็นการให ้ซ่ึงจำเป ็นเพ่ือการป ้องก ันหร ือระง ับอ ันตรายต ่อช ีว ิตหร ือส ุขภาพของ 
บุคคล 

(8) ต ่อศาลและเจ ้าหน ้าที่ของร ัฐหร ือหน ่วยงานของร ัฐหร ือบ ุคคลที่ม ีอำนาจตาม 
กฎหมายที่จะขอ ข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(9) กรณีอ่ืนตามท ี่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
6.2 การกำหนดช้ันความล ับ การพ ิจารณาในการกำหนดชั้นความล ับและคุ ้มครอง บุคคลที ่

เกี่ยวข ้องนั้น จะต ้องปฏ ิบัต ิตามระเบียบว ่าด ้วย การร ักษาความล ับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และ
การส ่งเรื่องให ้หน ่วยงานพ ิจารณาน้ัน ผู ้ให ้ข ้อม ูล ผู ้ร ้องเร ียน และผู ้ถ ูกร ้อง อาจจะได ้ร ับความ
เด ือดร ้อน เช่น เรื่องร ้องเร ียนกล่าวโทษ ในเบ้ืองต ้นให ้ถ ือว ่าเป็นความล ับ ทางราชการ การแจ ้ง
เบาะแสผู ้ม ีอ ิทธ ิพล ต ้องปกป ิดชื่อและท่ีอย ู่ผู ้ร ้องเร ียน หากไม ่ปกปิด ชื่อ ที ่อยู่ ผู ้ร ้องเร ียนจะต ้อง 
แจ ้งให ้หน ่วยงานที่เก ี่ยวข ้องทราบและให ้ความค ุ้มครองแก ่ผู้ ร้องเรียนด้วย 

- กรณ ีม ีการระบ ุชื่อผู ้ถ ูกร ้อ ง จะต ้องคุ ้มครองท้ังฝ่ายผู ้ร ้องเร ียนและผู ้ถ ูกร ้อง 
เนื่องจากเรือ่งย ังไม ่ได ้ผ ่าน กระบวนการตรวจสอบข ้อเท ็จจร ิงและอาจเป ็นการกล่ันแกล ้ง กล่าวหา
ให ้ได้รับความเดือดร้อนและเส ียหายได้ 

- เรื่องท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ 
-กรณ  ีผู ้ร ้องเร ียนระบ ุในคําร ้องขอให ้ปกป ิดหร ือ ไม ่ประสงค ์ให ้เปิดเผยชื่อผู ้ร ้องเร ียน 

หน่วยงานต้องไม่ เปิดเผยช่ือผู้ร้องเร ียนเนื่องจากผู้ร ้องเร ียนอาจจะได้รับความเดือดร้อนตาม เหต ุแห่ง
การร ้องเร ียนน้ัน ๆ 

 
ขั้นตอนและวิธีการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจรติ  

1. ข้ันตอนการปฏ ิบ ัต ิเกี่ยวก ับการดำเน ินการเรื่องร ้องเร ียน เมื่อได ้ร ับเรื่องร ้องเร ียน ทั้งจาก
บุคคล/หน ่วยงาน ผู ้ปฏ ิบัต ิงานซึ่งได ้ร ับมอบหมายให ้ทําหน ้าที่เป็นเจ ้าหน ้าที่ร ับเรื่อง ต ้องดำเน ินการ
ตาม ข้ันตอนที่กําหนดไว ้ในระเบียบฯ ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด  ทั้งนี้ ในแต่ละข้ันตอน จะมี
รายละเอียดวิธีการดําเนนิการสำคัญ ดังน ี้ 

1.1 การยื่นและเสนอเรื่องร ้องเร ียน ผู ้ยื่นร ้องเร ียนอาจเป ็นในนามบ ุคคล เคร ือข ่าย องค ์กร 
คณะบุคคลก็ได ้ โดยการย ื่นเรื่องร้องเร ียนอาจ มใีน 2 รูปแบบ ดังน ี้ 
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1) ร ้องเร ียนเป็นหน ังส ือ เป็นกรณ ีที ่ใชก้ับการร ้องเร ียนทัว่ไปในท ุกเรื่องที ่ผู ้ร ้องเร ียน ต ้องการ
แก้ไข ปัญหาหร ือต ้องการความช่วยเหล ือ ซ่ึงการร ้องเร ียนโดยว ิธ ีนี้ ผู ้ร ้องเร ียนต ้อง ทำเป ็นหน ังส ือ/
เอกสาร เล ่าถ ึงเหต ุการณ ์หร ือพฤต ิการณ ์ของเรื่องที่ต ้องการร ้องเร ียนใช ้ ชัดเจนมากที่ส ุด แจ ้งชื่อ 
และท่ีอย ู่ให ้ชัดเจนเพ ียงพอท่ีสามารถต ิดต ่อได้ พร ้อมท้ังลงลายมือ ชื่อของผู้ร ้องเร ียน หากมี เอกสาร
หรือหลักฐานควรแนบมาพร ้อมกันด้วย 

2) ร ้องเร ียนด ้วยวาจา กรณ ีที่ ผู ้ร ้องเร ียน ไม ่ได ้ม ีการจ ัดทำหน ังส ือ/เอกสาร ให ้นาย 
ทะเบ ียนบ ันท ึก รายการเรื่องร ้องเร ียน โดยอธ ิบายถ ึงเหต ุที่ต ้องการร ้องเร ียน ข ้อเท ็จจร ิง เกี ่ยวก ับ
เรื่องท่ีร ้องเร ียน และส่ิงที่ต ้องการให ้ดำเน ินการ ส ่วนช ่องทางการส ่งเรื่องร ้องเร ียน นั้น นอกจากการ
ส ่งเรื่องร้องเรียนโดยตรงมาย ัง อบต.ริมกก ปัจจุบ ัน ผู้ร้องเรียนยังสามารถส ่ง เรื่องร ้องเร ียนไปย ั ง
หน ่วยงานอ่ืน เช ่น ศ ูนย ์บร ิการประชาชน สําน ักงานปล ัดสําน ักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการ
พ ัฒนาส ังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย ์ดํารงธรรมจังหวัด สําน ักงานผู ้ตรวจการแผ ่นด ิน 
สําน ักงานตรวจเง ินแผ ่นด ิน (สตง.) สําน ักงานคณะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต
แห ่งชาติ(ปปช.)สําน ักงานคณะกรรมการป ้องก ันและ ปราบปรามการทุจริตในภาคร ัฐ (ปปท.) 
ส่ือมวลชน เป็นต้น 

1.2 การร ับและส ่งเรื่องร ้องเร ียน เมื่อผู ้ร ้องเร ียนได ้ยื่นเรื่องเร ียนแล ้ว นายทะเบ ียน จะต ้อง
ออกใบร ับเรือ่ง ร ้องเร ียน หร ือออกหน ังส ือตอบร ับภายในไม ่เก ิน 7 ว ันน ับแต ่ว ันที่ ได ้ร ับเรื่อง 
หล ังจากนายทะเบียนได ้ร ับเรื่องร ้องเร ียนแล ้ว จะต ้องเสนอเร่ืองให ้ผู ้อำนวยการ กองเพ่ือเสนอต ่อ
ปล ัด อบต.ไปถ ึงนายก อบต. ภายในไม ่เก ิน 5 ว ันทำการน ับแต ่ว ันที่ได ้ร ับเรื่อง เพ่ือพ ิจารณา
ว ิน ิจฉ ัย ส่ังการ โดยอาจมอบหมายให ้ม ีการ ตรวจสอบหาข ้อม ูล/ข้อเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการดำเนินการ/แก้ไข หรืออาจแต่งต ั้งคณะกรรมการ สอบสวนข ้อเท ็จจร ิงและเสนอแนว
ทางแก ้ไข ก ่อนเสนอเรือ่งต ่อ เจ ้าหน ้าที่อาจม ีการ พ ิจารณาเรื่องร ้องเร ียน ในเบ้ืองต ้น โดย
สามารถนําบทเร ียนการพ ิจารณาเรื่องร ้องเร ียน มา ประย ุกต ์ใช ้ 

1.3 การดำเน ินการเรื่องร ้องเร ียน เม่ือผู ้บร ิหารท ้องถ่ินได ้ม ีการมอบหมายให้ ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานท่ี
เกี่ยวข ้องดําเน ินการ ผู ้ที่ได ้ร ับมอบหมายจะต ้องดำเน ินการสอบข ้อเท ็จจร ิง หรือค ้นหาข้อมูลต่าง ๆ 
สร ุปเรื่องร้องเรียน และดําเนินการแก้ไขปัญหา (สามารถนําบทเรียน การตรวจสอบหาข ้อมูล/
ข้อเท ็จจร ิง ตามข ้อ 2.2 มาประยุกต ์ใช้) ให ้แล ้วเสร ็จภายใน 15 ว ัน ทําการนับแต่วันที่ส่วนงานหรือผ ู้ที่
ได้รับมอบหมายได้รับเรื่อง หากดําเนินการไม่แล ้วเสร็จจะ สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 7 
วันทําการ และหากยังดําเนินการไม่แล ้ว เสร ็จอีก จะต ้องทำหน ังส ือชี้แจงเหต ุผลต ่อผู้บร ิหารท ้องถ่ิน 
เพ่ือแจ ้งผู ้ร ้องเร ียนทราบต ่อไป ทั้งนี้ ใน ระหว ่างการดำเน ินการหากผู ้ร ้องเร ียนต ้องการถอนเร่ือง
ร ้องเร ียน ต ้องทำเป็นหน ังส ือ และ ให ้ นายทะเบียนจัดทําหนังสือถอนเรื่อง 
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1.4 การรายงานผล/สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้อง จ ัดทำ
รายงานผล การดำเน ินการผ ่านผู ้บ ังค ับบ ัญชาท ุกระด ับชั้นจนถ ึงผู ้บร ิหารท ้องถ่ิน รวมถ ึงร ่าง
หน ังส ือตอบผู ้ร ้องเร ียนเสนอ ผู ้บร ิหารท ้องถ่ินลงนาม ทั้งนี้ สามารถนําบทเร ียน เทคน ิคในการตอบ
หน ังส ือร ้องเร ียน ข ้อ 2.3 มาเป ็น แนวในการตอบหน ังส ือ ในส ่วนของ เจ ้าหน ้าที่ผู ้ร ับผ ิดชอบ ม ี
หน ้าที่ในการรวบรวม จ ัดทําข ้อม ูลเกี่ยวก ับเรื่อง ร ้องเร ียนต ่าง ๆ และจ ัดเก ็บไว ้เป ็นหล ักฐาน 
รวมถ ึงจ ัดทำสร ุปผลการดําเน ินการเรื่องร ้องเร ียนภาพรวม รายงานต่อ ผู้อำนวยการทราบตามท ี่
กําหนด 

2. แนวทางการดําเน ินการเร่ืองร้องเร ียน จากการดำเนินการเรือ่งร้องเรียนของ อบต.ริมกก 
ในช่วงท่ีผ่านมา มีบทเรียนและข้อค ้นพบ เพ่ือเป็นแนวทางใน การดําเนินการต่อไป ด ังนี้ 

2.1 การพิจารณาเรื่องร้องเร ียน 
1) ควรศ ึกษาทำความเข ้าใจข้ันตอนการปฏ ิบัต ิเรื่องร ้องเร ียน และดำเน ินการ ตาม

ข้ันตอนท่ีกําหนด 
2) พ ิจารณาเรื่องร ้องเร ียน โดยการอ ่านและทำความเข ้าใจ ตรวจสอบข ้อม ูล รวมท ั้ง

เอกสาร ประกอบการร ้องเร ียนโดยละเอียด 
3) สร ุปประเด ็นโดยย ่อเสนอต ่อผู ้บังค ับบัญชา หากเรื่องร ้องเร ียนม ีประเด ็นที่ 

เกี่ยวข ้ องก ับกฎหมาย ควรระบ ุ ต ั วบทกฎหมายเสนอต ่ อ ผู ้ บ ั งค ั บบ ัญชาเ พ่ือ 
ประกอบการพ ิจารณาด้วย 

4) พ ิจารณาชั้นความล ับ ก ่อนแจ ้งไปย ังหน ่วยงานท่ีเกีย่วข ้อง ทั้งนี้ ต ้อง 
คุ้มครองความปลอดภัยของผ ู้ ร้องเรยีนและพยานที่เกี่ยวข้อง และประทับตรา “ ลับ ” ใน
เอกสารทุกแผ่น 

5) กรณ ีการร ้องเร ียน ซ่ึงเป็นการแจ ้งเบาะแสการกระทำความผ ิด ควรปกปิด 
ชื่อและท่ีอยู ่ของผู้ร ้องเร ียนก ่อนสำเนาคําร ้อง หร ือ หากเป ็นการกล ่าวหาท่ีเป ็นภ ัย ร ้ายแรง
ต ่อผู ้ร้องเร ียนเป็นอย ่างมาก ไม ่ควรส ่งสำเนาคาํร ้องให ้หน ่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แต ่ควรใช ้ว ิธ ีการ 
“ ค ัดย ่อคําร ้องแล ้วพ ิมพ ์ข้ึนใหม ่ส ่งให ้และประท ับท ับตรา “ล ับ” ในเอกสารทุกแผ่น 
เนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ร ้องเร ียน 

6) เมื่ออ ่านคําร ้องแล ้วต ้องประเม ินด ้วยว ่า เรื่องท่ีร ้องเร ียนน ่าเช่ือถ ือเพ ียงใด หากผ ู้
ร ้องเร ียนแจ ้ง หมายเลขโทรศ ัพท ์มาด ้วย ควรต ้องโทรกล ับเพ่ือสอบถามข ้อม ูล เพ่ิมเต ิม และ
เพ่ือย ืนย ันว ่า ผู ้ร ้องเร ียนได ้ร ้องเร ียนจร ิง เพราะบางคร้ังอาจม ีการแอบ อ ้างชื่อผู ้อ่ืนเป็นผู ้
ร ้องเร ียน โดยว ิธ ีการ สอบถาม ว ่า “ท ่านเป็นผู ้ส ่งเรื่องร ้องเร ียนมา จริงหรอืไม่” และ“ไม่ควร
บอกเรื่องหรือประเด็น การร้องก ่อน” 
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7) ส ่งเรื่องไปย ังส ่วนงานท่ีเกี่ยวข ้องตามประเด ็นการร ้องเร ียน เพ่ือให ้จ ัดทาํ ข ้อม ูล 
ข ้อเท ็จจร ิง เอกสารต ่าง ๆ เท ่าที่ผู ้ร ้องเร ียนขอสามารถจะได ้ร ับตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

2.2 การตรวจสอบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริง ควรดําเนนิการดังนี้ 
1) พิจารณาผู้ร ้องเร ียนเรยีนวา่มีลักษณะแบบใด เช่น นักวิชาการ ชาวบ้าน ผู ้

เด ือดร ้อน แกนนำ เคร ือข ่าย ผู ้ม ีส ่วนได ้เส ีย ผู ้ร ้องเร ียนแทน/ผู ้ที่ไม่เกี่ยวข ้องกับ เรื่องร้องเร ียน เป็น
ต ้น 

2) พิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยการอ ่านและทําความเข้าใจประเด็นการ 
ร ้องเร ียน ตรวจสอบข ้อมลู รวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเร ียนโดยละเอยีด ว ่าผู ้ร ้องเรยีน เรียน
ต้องการอะไร 

3) การค้นหาข้อเท ็จจริงจากเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารโครงการ บันทึกการ
ประชุม เอกสารการเงิน เอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง เรื่องร ้องเร ียนเดิม เป็นต ้น 

4. หารือผู้เกี่ยวข้อง โดยอาจจัดเป็นวงประชุม หากเป ็นเรื่องที่ไม่ สามารถ
ตัดสินใจได ้ด้วย ตนเอง ต้องมีการหารอืและจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้คําตอบ และข้อย ุติของ
เรื่องร้องเร ียน นั้น 

5) ลงพ ื้นที่ตรวจสอบหาข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการตอบ เรื่อง
ร ้องเร ียน ซ่ึงในการ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบข ้อเท ็จจร ิงจะต ้องม ีการจ ัดทำรายงานสร ุป ถ ่ายภาพ
ประกอบและเก ็บ เอกสารหล ักฐานที่เกี ่ยวข ้องท ุกครั้ง รวมทั้งถ ้าหากว ่าม ีการ ทำงานที่เป็นไป
ตามท่ีร ้องเร ียนหร ือ ตรงกันข ้ามกับท่ีร ้องเร ียน หร ือม ีการย ืนย ันว ่าได ้พ ูดค ุย หาร ือร ่วมก ันจนได ้ข ้อ
ย ุต ิ/เข ้าใจถ ูกต ้อง ตรงก ันแล ้ว ควรจะต ้องให ้ม ีการบ ันท ึกเน้ือหาและ ลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 

2.3 การตอบหน ังส ือร ้องเร ียน ม ีเทคน ิคด ังนี้ พ ึงระล ึกเสมอว ่าเป ็นการตอบในนาม สถาบ ัน
ฯ/องค ์กร ไม ่ควรให ้ข ้อม ูลที่เป ็นล ักษณะการพ ูดข ้อต ิดข ัดจากส ่วนงานอ่ืนภายใน องค ์กรหร ือ
ระเบียบ ข ้อบังค ับขององค ์กร กล ่าวโทษบุคคล/ส ่วนงานอ ื่นในองค ์กรยิ่ ง จะทํา ให ้เก ิดผลเส ียมาก
ข้ึน  ควรว ิเคราะห ์ประเด ็นเรื่องร ้องเร ียนให ้ช ัดเจน และตอบให ้ตรง ประเด ็น ไม ่ควรขยาย
ความมาก จนเก ินไปหร ือเป ิดประเด ็นใหม่  แต ่อาจให ้ เห ็นถ ึ ง เจตนารมณ์ของการวาง
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัต ิเรื่องน้ันว่าเป็น เพราะอะไร เช่น งบประมาณ สถาบันเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
จ ่ายขาด แต ่ทำไมกลุ่มนําไปใช้ทั้งให ้เปล่าและแบบค ืน เป็นท ุน หมุนเวียน กค็วรช้ีแจงไปว่า
งบประมาณจาก อบต.สนับสนุนไปที่ช ุมชนแบบให้เปล่าตามที่มา ของงบประมาณ แต ่เนื่องจากม ีผู ้
เด ือดร ้อนเรื่องที ่อยู ่อาศ ัยจำนวนมากกว ่างบที่ได ้ร ับ จาก การประชุมสมาชิกในชุมชนจึงเห็นร่วมกัน 
ว่าควรให้เปล่าเฉพาะผ ู้ที่ไม ่สามารถคืนทุนได้ เช่น ผู ้ป ่วย ผู ้พ ิการที่ทำงานไม ่ได้ แต ่กรณ ีคนจนที่ย ัง
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ประกอบอาช ีพ ได้ ให ้ม ีการค ืนท ุนตามท่ี สามารถจ ่ายค ืนได ้เพ่ือหมุนเว ียนให ้ผู ้เด ือดร ้อนรายอ ื่นที่
สํารวจไว ้แล ้วนำไปใช้ซ ่อมแซมบ ้าน ต่อ 

ระม ัดระว ังในการให ้ข ้อม ูลซ่ึงไม ่เกี่ยวข ้อง เพราะอาจนำไปสู ่การเป ิดประเด ็นใหม ่/ ขยาย
ผลการ ร้องเรียนในประเด็นอ่ืนได้  หลีกเล่ียงการกล่าวอ้างหรือกล่าวโทษหรือให ้ข้อมูล เกี่ยวก ับ
บ ุคคล/องค ์กรอ่ืน เนือ่งจากอาจนําไปสู ่การร ้องเร ียนของผู ้ที่ถ ูกกล ่าวอ ้างหร ือกล ่าวโทษ หร ือ
เป ็นข ้อม ูลให ้อ ีกฝ่ายหนึง่นำไปขยายผลการดำเน ินการ ได้  ไม ่ควรแนบ เอกสารประกอบโดยไม ่
จำเป ็น กรณ ีที่ม ีการร ้องขอเอกสาร ขอให ้พ ิจารณาเอกสาร อย ่าง รอบคอบ และควรเสนอให ้ผู้มี
อํานาจพิจารณาก่อนส่งเอกสาร ทั้งนี ้ หากเป็น เอกสารซ่ึงอาจ ม ีผลกระทบหร ือก ่อให ้เกิดความ
เสียหายต ่อบ ุคคล/องค์กรอ่ืน ควรเสนอเรื่องให ้คณะทํางาน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ ิจารณา 

2.4 ระยะเวลาในการตอบเรื ่องร ้องเร ียน ผู ้ร ับผ ิดชอบตอบเรื่องร ้องเร ียนจะต ้องเร ่ง 
ดำเน ินการให ้ท ัน ภายในเวลาที่กำหนดตามระเบ ียบการพ ิจารณาเรื่องร ้องเร ียน ซ่ึงถ ้าหาก พบว ่า
เรื่องท่ีร ้องเร ียนม ีความซ ับซ ้อนต ้อง ไปหาเอกสารหล ักฐานเพ่ิมค ่อนข ้างมากหร ือต้ัง คณะกรรมการ
สอบข ้อเท ็จจร ิง ขอให ้ตอบไปเบ้ืองต ้นก ่อนว ่าได ้ร ับ เรื่องแล ้ว อย ู่ระหว ่าง ดำเน ินการโดยต้ัง
คณะกรรมการสอบข ้อเท ็จจร ิง เมื่อได ้ผลสอบเร ียบร ้อยแล ้วจะรายงานให้ ทราบต ่อไป 

2.5การนำประเด ็น/บทเร ียนจากเรื่องร ้ องเร ี ยนที่เก ิ ด ข้ึนไปสู ่ การปร ั บปร ุ ง 
กระบวนการทำงานให ้ร ัดก ุมข้ึน เอกสารเผยแพร ่อาจทำให ้เก ิดความเข ้าใจคลาดเคล่ือน การ
แลกเปล่ียนบทเรียนที่เกิดข้ึนก ับเครือข่ายชุมชน ฯลฯ 

3. แนวทางการปฏ ิบัต ิงานเพ่ือป ้องกันเรื่องร ้องเร ียน จากกรณ ีเรือ่งร ้องเร ียนต ่าง ๆ ที่ เข ้ามาที่ 
อบต.ริมกก ในช ่วงที่ผ ่าน สามารถนำมาใช ้เป ็นบทเร ียน/ความร ู้ที่ได ้จาก การจ ัดการ เรื่องร ้องเรยีน
ที่ผ่านมา ปร ับใช้เป็นแนวทางในการทาํงานเพ่ือเป ็นการป้องกันเรื่องร ้องเร ียน จากการ ปฏ ิบ ัต ิงาน ม ี
แนวทางการปฏ ิบ ัต ิงาน ข ้อควรปฏ ิบ ัต ิและข ้อพ ึงระว ังในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงสรุปได้ดังน ี้ 

3.1 การปฏบิ ัติงานของเจ้าหน ้าที่ 
1) ควรม ีการบ ันท ึกข ้อม ูลการทำงาน/การปฏ ิบ ัต ิงาน รายงานการประช ุม อย ่าง ถ ูกต ้อง 

สม่ําเสมอ และเป ็นระบบ  บ ันท ึกภาพระหว ่างการปฏ ิบ ัต ิงานที่เห ็นภาพผู ้เข ้าร ่วม ประชุม สร ุปมต ิ
สาระสําคัญ การประชุมจัดทํารายงานผลการปฏิบัต ิงาน สร ุปผล การดําเน ินงาน รายโครงการ/ราย
กิจกรรม และเสนอแผนการดำเน ินการต ่อ ผู ้บร ิหาร/ ผู ้บังค ับบัญชา  จ ัดเก็บหล ักฐานในการ
ปฏ ิบัต ิงานให ้ครบถ ้วน เช่น การส ่งมอบงานและต ้อง ม ีการตรวจสอบ ข ้อม ูลให ้ครบถ ้วน 
ประกอบด ้วยข ้อม ูลรายงาน ภาพถ ่าย/ไฟล ์ข ้อม ูล เป ็น ต้น 
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2) ควรว ิเคราะห ์ประเด ็นป ัญหา/ข ้อต ิดข ัดในการปฏ ิบ ัต ิงาน ซ่ึงอาจนำ ไปสู ่ เรื่อง 
ร ้องเร ียนได ้โดย พ ิจารณาจากคำบอกเล ่าหร ือการให ้ข ้อส ังเกตจากผู ้นำ/ชาวบ ้านในพ้ืนที่/ ขบวน
องค์กรช ุมชน/ เคร ือข่าย บรรยายกาศการถกเถียงในการประชุม ความขัดแยง้ระหว่าง ต ัวบ ุคคล/ผู ้นำ 
พ ิจารณาจากการประสานงานและต ิดตามการทำงานร ่วมก ับหน ่วยงานท่ี เกี่ยวข้องทีอ่าจเป็น การ
ให ้ข้อมูล หรือสะท้อนให้เห ็นว่าอาจมีเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง 

3.2 ข้อควรปฏิบ ัติของเจ้าหน ้าท่ี 
1) กรณีมีการร้องเรยีนระหว่างชาวบ้าน 
- เจ ้าหน ้าที่ต ้องมีความร ู้ ความเข้าใจที่ช ัดเจนในเจตนารมณ์ของแต ่ละโครงการ และ ภารก ิจ

ของ สถาบ ัน เช ่น หล ักการเรื่องสว ัสด ิการ เป ็นต ้น เพ่ือสามารถส่ือสาร ชี้แจงทํา  ความเข ้าใจที ่
ถ ูกต ้องในบางประเด ็นซ่ึงเกี่ยวข ้องก ับกรณ ีการร ้องเร ียนได้ ม ีค ู่ม ือและใช้ เนื้อหาตามค ู่มือที่ เป็น
ปัจจุบ ันในการทำงาน 

- กรณ ีเจ ้าหน ้าท่ีลงพ้ืนที่เพ่ือส ืบหาข ้อม ูล/ข ้อเท ็จจร ิง ไม ่ควรลงร ่วมก ับบ ุคคลซ่ึงมี ความ
อ ่อนไหว หร ือม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียหร ือเป็นคู ่ข ัดแย ้ง และควรอาศ ั ยผู ้อาว ุโสที่ทั้งสองฝ่าย ยอมรับ มี
ประสบการณ ์ในพ้ืนที่ 

- การลงพ้ืนที่ในแต ่ละครั้ง ควรม ีการบ ันท ึกข ้อม ูลจากการพ ูดค ุยหร ือลงพ้ืนที่ เก ็บ รวบรวม 
เอกสารประกอบ และจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารส ่วนงาน เช่น หัวหน้าสํานกัปลัด ผู้อำนวยการกอง 
จนถ ึงปลัด อบต.ทราบทุกคร ั้ง 

- ห ัวหน ้าส ่วนราชการควรมีระบบในการต ิดตามความคืบหน ้าและผลการดำเน ินการ เรือ่ร ้องเร ียน 
อย ่างสมํ่าเสมอ ป ้องก ันม ิให ้เก ิดการขยายผล จนกว ่าเรื่องร ้องเร ียนจะย ุติ 
        2) การดำเน ินการเพ่ือบร ิหารงบประมาณ ควรม ีหล ักฐาน มต ิ/ข ้อตกลงร ่วมในการ ปฏ ิบ ัต ิ
ร ่วมก ัน จากการพ ูดค ุยหร ือหาร ือก ันในเรื่องนั้น ๆ เช ่น รายงานการประช ุม/มต ิการ 
ประชุม ซ่ึงมีรายช่ือและ ลายเซ็นต์ผู้เข้าร ่วมทุกคน 

3) ห้ามเซ็นต์ช ื่อแทนก ันหรือใช ้เอกสารปลอม ในการอนุมัติซ่ึงมีเรื่องของงบประมาณ เข ้ามา 
เกี่ยวข ้อง ควรม ีทั้งลายเซ ็นต ์และสำเนาบ ัตรประชาชนของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียหร ือ ผู้เข้าร่วมแนบ 
ด้วยทุกครั้ง 
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       4.การอธ ิบาย/ความเข ้าใจก ับชาวบ ้าน ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานต ้องม ีความเข ้าใจและอธ ิบาย 
กระบวนการทำงานต ่าง  ๆ อย ่างชัดเจน เช่น การต ิดตามเอกสาร ซ่ึงต ้องอธ ิบายว ่า จะนําเอกสาร
ดังกล่าวไปทำ อะไร/ใช้อย่างไร/จะเกดิประโยชน ์อย ่างไร 
 
     3.3 ข ้อพ ึงระว ัง/การดำเน ินการท่ีอาจนำไปสู ่ความเส่ียงต ่อการเก ิดเรื่องร ้องเร ียน และ
ส่งผลต่อ บทบาท/สถานะของเจ้าหน ้าที่ 

1) การวางบทบาท ท ่าที หร ือการวางต ัวให ้ม ีความเหมาะสม เช ่น การสร ้าง 
ความส ัมพ ันธ ์กับผู ้นำ/คน ในชุมชน ฯลฯ ต ้องระม ัดระว ังเรื่องความเอนเอ ียงต ่อฝ่าย หนึ่งฝ่ายใด 
และควรตระหน ักต ่อการ ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิหร ือการให ้คำแนะนำในการ บร ิหารจ ัดการเร่ือง
ร ้องเร ียนของเจ ้าหน ้าที่ซ่ึงม ีต ่อชาวบ้าน (ตามประมวลจร ิยธรรม    เจ้าหน้าที่) 

2) เอกสารเสนอโครงการและงบประมาณจะต ้องเป ็นโครงการท่ีมาจากช ุมชน ม ีลายเซ ็นต ์
ประธาน/ผู้ ประสานงานกลุ่มลงชื่อผ ู้เสนอโครงการ ห ้ามเสนอเฉพาะงาน เป็น Power Point แต่
ไม่มีเอกสาร เสนอโครงการท่ีผ ู้แทนองค ์กรเซ็นต ์ชื่อ 

3) หากม ีมต ิให ้ปร ับแก ้ไขโครงการจากคณะทำงานกล่ันกรอง ต ้องแจ ้งให ้ผู้ 
ประสานงานองค ์กรทราบ หร ือเซ ็นต ์ใหม่ ไม ่ควรปร ับแก ้โครงการแทนช ุมชนโดยท่ี เจ้าของ
โครงการไม่ทราบเรื่อง 

4) กระบวนการพ ิจารณาอน ุม ัต ิโครงการซึ่งเสนอของบประมาณและร ับการ สน ับสน ุน 
โดยพ ิจารณา ผ ่านข ้อมูลโครงการเพียงบางส่วน แต ่อน ุม ัต ิโครงการท ี่เสนอ ขออนุมัติทั้งหมด 

5) ในการลงนามบ ันท ึกความร ่วมม ือ (MOU) จะต ้องอ ่าน/ทำความเข ้าใจ ข้อความ
เป้าหมาย บทบาท แต่ละส ่วน เง่ือนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบ ันทึกความร ่วมมือ (MOU) ให ้ชัดเจน
ตรงกันก่อนการลงนาม โดยเฉพาะเง่ือนไขช ่วงเวลาส้ินสุดโครงการ กรณีการใช ้เงินไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

6) จะต ้องม ีการเก ็บบ ันท ึกความร ่วมม ือ (MOU) ไว ้ที ่ท ุกฝ ่ายท่ีลงนามบ ันท ึก ความร ่วมม ือ 
(MOU) ทั้งกรณ ีที่ อบต.ริมกก  จ ัดทําบ ันท ึกความร ่วมม ือ (MOU) ก ับ จังหวัด อําเภอ 
หน่วยงานอ่ืน และมีการจัดเก ็บรายละเอียด โครงการ/ข้อมูล/เอกสาร 
ต ่าง ๆ ของตำบลไว ้ที่จ ังหว ัด โดยไม ่ม ีการค ืนข ้อม ูลกล ับไปย ังพ้ืนที่ตำบล อาจทําให้ เกดิปัญหา
ตามมาภายหลังได้ 
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      วิธีการ/ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต  
 

1) Banner รบัเร ื่องร ้องเรียนผ่านหน้า www.Rimkok.go.th 
2) ร้องเร ียนผ่านตู้ /กล่องร ับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท ่ห์/เอกสาร) 
3) ไปรษณีย ์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท ่ห์/เอกสาร) 
4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท ่ห์/เอกสาร) 
5) ศูนย์บร ิการข้อมูลข่าวสารเพ ื่อประชาชน 
6) โทรศัพท ์ 053-160786  053-674-418 

7) ร้องเร ียนทาง Face book อบต.ริมกก และทางเพจอบต.ริมกก 
 
ส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 

1.งานธรุการ  สํานักงานปลัด  รับเรื่องร้องเรียน  เสนอ ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา   
   มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

           2.งานกฎหมายและคดี  รับผิดชอบดําเนินการประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการ  
             ดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนตามข้ันตอน
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คําร ้องเร ียน หมายถ ึง คำหร ือข ้อความที่ผู ้ร ้องเร ียนกรอกตามแบบฟอร ์มที่ศ ูนย ์ร ับ
เรื่องร ้องเร ียน/ ร ้องท ุกข์ หร ือระบบการร ับคําร ้องเร ียนเอง ม ีแหล ่งที่สามารถ ตอบสนอง หร ือม ี
รายละเอ ียดอย ่างชัดเจน หรือมีนัยสําคัญท ี่เชื่อถือได้การดําเน ินการเรื่องร ้องเรียน หมายถึง เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ท ี่ได้รับ ผ่านช่อง หมายถึง ผู้ที่มารบบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

- ผู้รับบริการ ประกอบดว ้ ย 
* หน ่วยงานของร ัฐ ได ้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหร ือส ่วนราชการท่ีเร ียกช่ือ อย ่างอ่ืน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวม องค์กรอิสระ องค์การ
มหาชน หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและหน่วยงานอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
** เจ ้าหน ้าที่ของร ัฐ ได ้แก่ ข ้าราชการ พน ักงานราชการ ล ูกจ ้างประจำ  ล ูกจ ้าง

ชั่วคราวและ ผู ้ปฏ ิบ ัติงานประเภทอ่ืน ไม ่วา่จะเป ็นการแต่งต้ังในฐานะ เป ็นกรรมการหรือฐานะอ่ืน
ใด รวมท้ังผู ้ซ่ึงได ้รับ แต่งต ั้งและถ ูกส่ังให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

- บุคคล/หน ่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่หน ่วยงานของรัฐ 
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอน ิกส์ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด ้วย 
- ผู้ค้ากับหน ่วยงานของรัฐ 
- ผู้มีสิทธิร ับเง ินจากทางราชการท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียหมายถึง ผู ้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม จากการดำเน ินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตําบลริมกก 
การจัดการข ้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถ ึงการจัดการในเร ื่อง ข้อร ้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ/ ข้อค ิดเห ็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือร ้องขอข้อม ูล 

 
ผู ้ร ้องเรยีนหมายถึง ประชาชนทัว่ไป / ผู ้ม ีส ่วนได้เสียที่มาต ิดต่อย ังศูนย์ร ับเร ื่องร ้องเรยีน 

องค ์การ บร ิหารส ่วนตําบลริมกกผ ่านช ่องทางต ่าง ๆ โดยม ีว ัตถ ุประสงค์ ครอบคล ุมการ
ร ้องเร ียน/การให้ ข้อเสนอแนะ/การให้ข ้อคิดเห ็น/การ ชมเชย/การร้องขอข ้อมูล 

ช ่องทางการร ับข ้อร ้องเร ียนหมายถ ึง ช ่องทางต่าง ๆ ท ี่ใช ้ในการร ับเรือ่งร ้องเร ียนเช ่น 
ต ิดต่อด้วย ตนเอง ร้องเรยีน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ 

 
เจ้าหน้าที่หมายถึง    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของ
หน่วยงาน ข้อร้องเรียนหมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภท คือ 
- ข้อร้องเรียนท่ัวไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท ั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทางการร ้องเร ียน

ต ่างๆ มาเพ ื่อทราบ หร ือพ ิจารณาดำเน ินการแก ้ไขป ัญหาตามอำนาจหน ้าที่การจ ัดการ เรือ่ง
ร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดําเนนิการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับให้ได้ร ับ
การแก ้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดําเนินงาน 
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              แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 

๑. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 

                                รับเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข ์

๒. ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซต ์

อบต.ริมกก 
 
 
 
 

ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

๓. ร้องเรียนทางโทรศพัท ์

 
 
 
 

 
แจง้ผลใหศู้นยรั์บเร่ืองร้องเรียน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลริมกก 

(๑๕ วนั) 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 

อบต.ริมกก หรือเพจองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลริมกก 

 
 
 
 

ยติุ ไม่ยติุ 
 
 
 
 

ยติุเร่ืองแจง้ผูร้้องเรียน/ 

ร้องทุกขท์ราบ 

ไม่ยติุแจง้ผูร้้องเรียน/ 

ร้องทุกขท์ราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ส้ินสุดการดาํเนินการ 

รายงานผลใหผู้บ้ริหารทราบ 
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ระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องร้องเรียน 
การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์การทุจริตของหน่วยงาน  
          ๑.  จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน 

๒.  จัดทําคําสัง่แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 
๓.  แจ้งผู้รับผดิชอบตามคําสั่ง เพ ื่อความสะดวกในการประสานงาน 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องท ุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ 
ดำเน ินการร ับและต ิดตามตรวจสอบข ้อร ้องเร ียน / ร ้องท ุกข์ ที่เข ้ามาย ังหน ่วยงานจาก 

ช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังน้ี 
 

 
 
 

ช่องทาง 

 

 
 
 

ความถ่ีในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดําเน ินการ 
รับข้อร้องเรียน / 
ร้องทุกข ์เพื่อ
ประสานหาทาง 
แก้ไขปัญหา 

 

 
 
 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่ม ีการร้องเรียน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.Rimkok.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนทางเฟชบุ๊ค 
อบต.ริมกก 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนทางเพจช ื่อ 
องค ์ การบร ิ หารส ่ วน 
ตําบลริมกก 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

 
 

การบันทึกข ้อร้องเรียน 
 

-กรอกแบบฟอร ์มบ ันท ึกข ้อร ้องเร ียน / ร ้องท ุกข์  โดยม ีรายละเอ ียด  ช่ือ-สก ุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศ ัพท์ 
ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานทีเ่กิดเหตุ 

- ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข ้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ 
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ร้องทุกข ์ทราบ 

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทกุข์ และการแจ้งผ ู้ร้องเรียน / 
 
 
 
- กรณ ีเป ็นการขอข ้อม ูลข ่าวสาร ประสานหน ่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ ้าหน ้าที่ที่เก่ียวข้อง 

เพ ื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
- ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเก่ียวก ับคุณภาพการให้บริการของหนว่ยงาน เช ่น 

ไฟฟ ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทําบันทึกข ้อความเสนอไป 
ยังผู้บริหารเพ ื่อสั่งการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเบ้ืองต้นอาจโทรศัพท์แจง้ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ข ้อร ้องเร ียน / ร ้องท ุกข ์ ที่ไม ่อยู ่ในความร ับผ ิดชอบของอบต.ริมกก ให ้ดำเน ินการ
ประสาน หน่วยงานภายนอกที่เก ี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถ ูกต้อง ในการแก ้ไขปัญหาต่อไป 

- ข ้อร ้องเร ียนที่ส ่งผลกระทบต ่อหน ่วยงาน เช่น กรณี ผู ้ร ้องเร ียนทำหน ังส ือร ้องเร ียนความไม่ 
โปร ่งใสในการจ ัดซื้อจ ัดจ้าง ให ้เจ ้าหน ้าที่จดัทําบ ันท ึกข ้อความเพ ื่อเสนอผู ้บร ิหารพ ิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที ่
รับผิดชอบ เพ ื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 

 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 

ให ้หน ่วยงานที่เก่ียวข ้องรายงานผลการดำเนินการใหท้ราบภายใน  ๕  วันทำการ  เพ ื่อเจ ้าหน้าที ่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 

 

การรายงานผลการด าเน ินการใหผู้้บรหิารทราบ 
 

- ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ใหผ้ ู้บริหารทราบทุกเดือน 
- ให ้รวบรวมรายงานสรุปข ้อร ้องเร ียนหลงัจากสิ้นป ีงบประมาณ เพ ื่อนำมาวิเคราะห ์การจ ัดการ 

ข ้อร ้องเร ียน / ร ้องท ุกข์ ในภาพรวมของหน ่วยงาน เพ ื่อใช้เป ็นแนวทางในการแก ้ไข ปร ับปร ุง พ ัฒนา องค ์กร 
ต่อไป 

 

มาตรฐานงาน 
 

การดําเนินการแก ้ไขข ้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ใหแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณ ีได ้ร ับ
เร ื่องร ้องเร ียน / ร ้องท ุกข ์ ให ้ศ ูนย ์ร ับเรื่องราวร ้องท ุกข ์ อบต.ริมกก ดำเน ินการ 

ตรวจสอบและพ ิจารณาส ่งเรื่องให ้หน ่วยงานที่เก่ียวข ้อง ดำเน ินการแก ้ไขป ัญหาข ้อร ้องเร ียน / ร ้องท ุกข ์ให ้แล ้ว 
เสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ 

 

แบบฟอร์ม 
 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ (กรณีพบการทุจริต)
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แบบร้องทุกข ์-ร ้องเรียน 
(กรณ ีพบการทุจริต) 

 
 
 
 
 

เขียนที่..................................................... 
 
 

วันที่.................................................... 
เรื่อง ................................................................................................................................................................ 
. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 

 
 

ด้วยข้าพเจ้า...........................................................................................ที่อยู่........................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
หมายเลขโทรศ ัพท์ที่ต ิดต่อได้.................................................................................................. ............................... 
ขอร ้องเรียนการพบเห็นการกระทำที่น่าจะเป็นการทุจริต ซึ่งขอให้รายละเอ ียดดังน้ี 
..................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................ ..................................................................................... 
................................................................................. ......................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ……............................................... 
............................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
....................................................................... ..................................................................................................... 

ในการน้ี ข้าพเจ้าขอให ้องค ์การบริหารส ่วนตําบลริมกก  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ ื่อป ้องก ันหรือแก ้ไขม ิให ้
เกิดการกระทำที่ไม่ถ ูกต ้อง หรือผิดกฎหมาย รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดแก่การบริหารจ ัดการของ อบต.ริมกก ได้ 

ขอแสดงความนับถ ือ 

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

 
หมายเหตุ : การให้ข ้อมูลรายละเอ ียดที่ครบถ้วน จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบหาข ้อเท็จจริงเพ่ือจัดการเรื่อง 
              ร้องเรียนของท่านได้ตามความประสงค์ 
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