
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
เรื่อง   หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง   

……………………………………………………………… 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง เพื่อให้การด าเนินการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงก าหนด หลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
   ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง” 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
“เจ้าหน้าที” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบันนังสาเรง 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ
ส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ
รวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี 
ธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีท่ี 

 
         /ข้อร้องเรียน... 
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ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน

จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน
ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆตามระเบียบข้อกฎหมาย 
        ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน

เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
               (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
               (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
               (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
               (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร 
               (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

  3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
              3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
              3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
              3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน) 
             3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
             3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
             3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
             3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
           3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
         3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
           3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
           3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
           3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
         3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
          3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
เลขที่ 77 หมู่ที่ 2 ต าบลบันนังสาเรง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
3.5.2ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานท่ี www.bannangsaleng.go.th (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
 3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมต าบลบันนังสาเรง 
          3.5.4 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
                - หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
                - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 
          /3.5.5 ร้องเรียน 
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          3.5.5 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศูนย์ด ารงธรรมต าบลบันนังสาเรง ๐ 7332 ๒๒๖๕ 
          3.5.6 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง” 
          3.5.7 ร้องเรียนทางLINE บันนังสาเรงนิวส์ 
 

 

จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

     ประกาศ ณ วันที่   28  ธันวาคม  พ.ศ.2561 
 
 
 

    (ลงชื่อ)          
                              (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แนวปฏบิตักิารจดัการ 

เรือ่งร้องเรยีนการทุจรติ/แจ้งเบาะแส ดา้นการทุจรติ
และ 

ประพฤตมิชิอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบนันังสาเรง 
อ าเภอเมอืงยะลา  จังหวดัยะลา 

 

 
 
 



 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง มีบทบาทหน้าที่หลักในการ ก าหนดทิศทาง วาง
กรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ คุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คื อความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยว
ช้องเก่ียวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้อง เรียนของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ซ่องทาง ประกอบด้วย ๑) ตู้ไปรษณีย์ 77 ม. 2 ต. บันนังสาเรง อ าเภอ
เมืองยะลา  จังหวัดยะลา 9500 2) เว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รับชั่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบันนังสาเรง  www.bannangsaleng.go.th  3)เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง” 
4) Line บันนังสาเรงนิวส์ 5) ทางโทรศัพท์ 0 073372 265  6)ร้องเรียนด้วยตนเอง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง ได้ทบทวนแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับ
กับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสานักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐาน
อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 

http://www.bannangsaleng.go.th/


บทที่ 1 
บทน า 

 
             1.หลักการและเหตุผล 
             องคก์ารบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  มีบทบาทหน้าที่หลักใน การก าหนดทิศทาง วางกรอบ
การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครอง
จริยธรรมส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการ ทุจริต เพ่ือใช้ 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรงทุกระดับ 
ก าหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มุง่เน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริม
และคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเคียวกัน คือ ความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประซาซนได้รับบริการทีดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อ
การบริหารราชการชอง หน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ ของประเทศไทย 
      นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงาน 
ที่เก่ียวช้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากซ่องทางการร้องเรียน ของศูนย์ 
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ซ่องทาง ประกอบด้วย  
         ๑) ตู้ไปรษณีย์ 77 ม. 2 ต. บันนังสาเรง อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 9500  
         2) เว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รับชั่น องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  
www.bannangsaleng.go.th   
         3)เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง” 
         4) Line บันนังสาเรงนิวส์  
         5) ทางโทรศัพท์ 0 073372 265   
         6)ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ ก าหนดว่า 
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับ การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประซาซน หรือส่วนราชการด้วยกันเก่ียวกับ
งานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือ
แจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน ๑ 5 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานชองหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งอ านาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการชองประซาซน นอกจากนี้
ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมซนต าบลบันนังสาเรง เพ่ือให้
แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาชองประซาซน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการ
ชองประซาซนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน 
ส่งเสริม การรักษา และการ ฟื้นฟู บนพ้ืนฐานชองหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

http://www.bannangsaleng.go.th/


๒. วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง การด าเนินงาน 
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ เป็น 
แนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง กับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
   ๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 
   ๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิชองประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
  ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
ชองส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชอง
ส่วน ราชการให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาลที่ เกี่ยวข้อง 
  ๒) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ของ 
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ๔) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง 
จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  ๑) ตู้ไปรษณีย์ 77 ม.2 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 
      - หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
       - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 
  ๒) เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
       - www.bannangsaleng.go.th 
  3) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศูนย์ด ารงธรรมต าบลบันนังสาเรง 0 073372 265   
  4) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง” 
  5) LINE บันนังสาเรงนิวส์ 
  6) ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 



๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.2  ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
(1) งานนิติการ รับเรื่องร้องเรียน/ 

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

2 นาที 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

2. 
 

     (2) ลงทะเบียนรับในสมดุคุมเรื่องร้องเรียน 
 

2 นาที 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

3. 

 
   (3) คัดแยก/วิเคราะหเ์นื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทจุริต 

น าเสนอให้ผู้บริหารฯ 
 

30 นาที 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

4. 
 

(4) ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 

 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

5. 

 
(5.1) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  5.2 แจ้งผู้ร้องเรยีน/แจ้ง
เบาะแสหรือด าเนินการตามข้อสั่งการ  (กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน) 
      

7-15 วัน 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

6. 

 
6.1 รับรายงานผลการด าเนินงาน        6.2  ติดตามความก้าวหน้า 
      จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

7-15 วัน 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

7. 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

8. 
 

  (8) เสนอผู้บรหิารพิจารณา 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

9. 

 
      (9) เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพื่อเสนอสถติิการรบัเรื่อง 

เสนอนายก อบต.บันนังสาเรง (รายไตรมาส) 
 

1-7 วัน 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

10 

 
(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์

เสนอนายกอบต.บันนังสาเรง (รายปี) 
 

1-10 วัน 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

11. 

 
(11) งานนิติการเก็บเรื่อง 

 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าท่ี
งานนิติการ 

 
 

ยตุ ิ

ไมย่ตุ ิ



 
4.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

  
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

  
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 

 

 
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 

และการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์   องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง
http://www.bannangsaleng.go.th/ 

 

 

 



หรือเข้าช่องทางสายตรงนายก 

 

 
 
 



การแจ้งข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์
สายตรงนายก อบต.บันนังสาเรง 

 
 

นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล 
โทรศัพท์  081 – 277-5917 

หรือ 
เบอร์ส านักงาน อบต.บันนังสาเรง 

073 – 372265 
โทรสาร.073-372267 

 
 
 



ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ณ ส านักงาน อบต.บันนังสาเรง 

หรือ ณ ศพด.อบต.บันนังสาเรง 

 

 
และตู้แสดงความคิดเห็น 

 



ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
Facebook อบต.บันนังสาเรง 

 

 
 
  

อบต.บันนังสาเรง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
 
 
 



การรับฟังความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนของประชาชน  
ผ่านระบบไลน์ อบต.บันนังสาเรง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรงรับเรื่อง ร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ซ่องทาง 
   ๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง ร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
   ๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง ผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
   ๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ /ตอบข้อ 
ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
   5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขท์ราบเบื้องต้นภายใน ๑5 วัน 
   ๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ 
ดาเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
   ๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และ 
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
   ๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
 
๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ 
เข้ามายังหน่วยงานจากซ่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อประสานหาทาง

แก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านFace Book ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านLine อบต.
บันนังสาเรง 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
073372265 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มร้องเรียน 
 
                                                                        เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. .......... 
 

เรื่อง.................................................................... .......... 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
 
  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................อายุ................ปี  
อาชีพ......................................สถานที่ท างาน/สถานศึกษา............................................................ ................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................. ................................ 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................. ................... 
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................หมายเลขโทรสาร..................................................... 
แจ้งเบาะแสการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง พิจารณาด าเนินการ 
  ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการการทุจริตทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
  ข้าพเจ้าขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรงพิจารณาด าเนินการ… 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 



                                      ลงชื่อ......................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                                                  (......................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


