
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
๑. ช่องทางร้องเรียน  

1.1  ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
1.2  ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 042 499 193 , 
1.3  ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
1.4  ช่องทางออนไลน์ได้แก่  

  www.bungklacity.go.th  
 เพจเฟสบุ๊ค : องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
 อีเมล์ : abt_bungkla@hotmail.com  
 Line :  อบต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 

๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
ขั้นตอนที่ ๑ ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ตามข้อที่ ๑  
ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของ เรื่องร้องเรียน/แจ้ง

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขั้นตอนที่ ๓ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

พิจารณาลงนาม  
ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการ/

คณะท างานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  
ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบ เบื้องต้นภายใน 15 วัน 
ขั้นตอนที่ ๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า

รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ขั้นตอนที่ ๗ ด าเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพ่ือการ ประมวลผลและสรุป
วิเคราะห์  

ขั้นตอนที่ ๘ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรียน /รอ้งทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
042 499193 

 

2. ร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ได้แก่      
    www.bungklacity.go.th  
    เพจเฟสบุ๊ค : อบต.บุ่งคล้า 
    อีเมล์ abt_bungkla@hotmail.com  
    Line :  อบต.บุ่งคล้า  

 
 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
อบต.บุ่งคล้า (15 วัน) 

 

ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไมยุ่ติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 

ยุติ ไม่ยุติ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน  
๘.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน  
๘.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
๘.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลต าบลบุ่งคล้าเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ  
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจาก ช่องทางต่าง ๆ โดย

มีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 
ช่องทาง ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 
ระยะเวลาด าเนินการ รับข้อ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
อบต.บุ่งคล้า 

เวลาราชการ ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  เวลาราชการ ภายใน ๑ วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์  เวลาราชการ ภายใน ๑ วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านทาง
ออนไลน์ 

เวลาราชการ ภายใน ๑ วันท าการ  

 
การบันทึกข้อร้องเรียน  

๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์
ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ 

๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ ร้องเรียน / 
ร้องทุกข ์ 
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทราบ  

๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่  เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันท ี 

๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ  หน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหาร
เพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ให้ ด าเนินการ
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหา ต่อไป  



๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน ความไม่โปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป  

 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป  
 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  
๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุก เดือน  
๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ การจัดการข้อ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร ต่อไป  
 

มาตรฐานงาน  
การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีได้รับเรื่อง

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
ท าการ 
 


