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  ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นหน่วยงานหลักที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว   
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอน วิธีการ ส่วนงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และสร้างมาตรฐาน การปฏิบัติงานเพื ่อสนับสนุนการบริหารคุณภาพองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง อีกทั้งเป็น
เอกสารเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และ บุคคลภายนอก จึงขอมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
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ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี 
  



คำนำ 
 

  ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นหน่วยงานหลักที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จึงได้
จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตรการ
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ ส่วนงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
กระบวนงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างมาตรฐาน การปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารคุณภาพองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นเอกสารเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และ 
บุคคลภายนอก คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนทั่วไป และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการต่อไป 
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มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  
1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ของกระบวนงานการจัดการเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ   
  1.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีมาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ    
  1.3 เพื ่อเป ็นเอกสารเผยแพร่ต ่อเจ ้าหน้าที่ องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลละหาร และ
บุคคลภายนอก สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนงานในการขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร ที่ตรงกับความต้องการ   
  1.4 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดง มาตรการ ขั้นตอน และ แนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ หรือ ผู้มาปฏิบัติงานทดแทนกัน ให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง และ 
พัฒนา ระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  
2. ขอบเขต  
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ เป็นมาตรการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาร โดยแสดงหลักเกณฑ์ รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการ และส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี ่ยวข้อง กับ
กระบวนงานการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนงาน 
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3. บทนิยาม  
  ในมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ ถ้อยคำต่อไปนี้   

 “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง เรื ่องที่ผู ้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ ในกรณีทุจริตในส่วนราชการ   

 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้พบเห็นการกระทำทุจริต  
 “หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ” หมายถึง ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหาร

ส่วนตำบลละหาร   
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
 “ทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น1  
 “ประพฤติมิชอบ ” หมายถึง ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ 
ทรัพย์สินของ แผ่นดิน2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 

1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1)  
2 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 3  
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4. ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
  ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ มิชอบ คือ  
ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักในการ 
เสนอแนะ แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ
ป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่ เกี่ยวข้อง ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ให้
หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามนโยบาย การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และส่งต่อไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป 
รวมทั้ง ติดตาม ประเมินผล และ เสนอรายงานผลการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น
รายรอบ 6 เดือน  
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5. Workflow กระบวนการ 
ชื่อกระบวนการ : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทุบรี 
 

ลำดับ กระบวนงาน ผังงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนตาม
ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
- เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาร (www.laharn-non.go.th) 
- ส่งทางไปรษณีย์(ฝ่ายกฎหมายและ
คดี สำนักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหาร เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 
6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110) 
- ผู้ร้องเรียนร้องเรียนด้วนตนเอง 
- Facebook อบต.ละหาร 
- โทรศัพท์ โทรสาร 
- ตู้รับฟังความคิดเห็น 

 5 นาที ฝ่ายกฎหมายและ
คดี สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

2. ตรวจสอบและจำแนกเรื่องร้องเรียน
นำเสนอ หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
พิจารณา 

 3 วัน ฝ่ายกฎหมายและ
คดี สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

3. ต ิดตามความก ้ าวหน ้าของการ
ดำเน ินการ ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับเร ื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต  และประพฤติมิ
ชอบ จนได้ข้อยุติ 
 

 15 วัน ฝ่ายกฎหมายและ
คดี สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

4. จัดทำรายงานสรุปรายงานผลการ
ดำเนินการ กรณีกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร 
 

 2 วัน ฝ่ายกฎหมายและ
คดี สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

5. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อ ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ
ม ิชอบ  เสนอผ ู ้บร ิหารองค ์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร (รอบ 12 
เดือน) 
 

 5 วัน ฝ่ายกฎหมายและ
คดี สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

จัดทำรายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เสนอผู้บริหาร (รอบ 12 เดือน) 

ตรวจสอบและจำแนกเร่ือง
ร้องเรียน 

ติดตามความก้าวหนา้การ
ดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดทำรายงานสรุปรายงานผล
การดำเนินการ เสนอผู้บริหาร 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
  การดำเนินการเกี ่ยวกับเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายกฎหมายและคดี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยมี
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้  
  6.1 ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน จากช่องทางการร้องเรียน ดังนี้  
   6.1.1 ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (www.laharn-non.go.th)         
ในหัวข้อ “ร้องเรียน ร้องทุกข์”  
   6.1.2 ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่ “ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110”   
   6.1.3 ผู้ร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง 

6.1.4 Facebook อบต.ละหาร 
6.1.5 โทรศัพท์ โทรสาร 
6.1.6 ตู้รับฟังความคิดเห็น    

  6.2 ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ตรวจสอบและ
จำแนกเรื่องร้องเรียนนำเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  6.3 ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินการ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนได้ข้อยุติ  
  6.4 ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จัดทำรายงาน
สรุปรายงานผลการดำเนินการ กรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เสนอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
  6.5 ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จัดทำรายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละ 
(รอบ 6 เดือน)  
 
 
 
 
 
 
  



6 
7. หลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
  7.1 หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน ได้
พบหรือ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
รวมถึงการใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็น การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่
มุ่งหมายจะควบคุมดแูล การรับ การเก็บรักษา  และการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน   
  7.2 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
   7.2.1 ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (www.laharn-n0n.go.th)   
ในหัวข้อ “ร้องเรียน ร้องทุกข์”  
   7.2.2 ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่ ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
   7.2.3 ด้วยตนเองท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

7.2.4 Facebook อบต.ละหาร 
7.2.5 โทรศัพท์ โทรสาร 
7.2.6 ตู้รับฟังความคิดเห็น 

  7.3 สาระสำคัญของข้อร้องเรียน  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและอย่างน้อยต้องมี
สาระสำคัญ ดังต่อไปนี้   
   7.3.1 ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อถึงผู้ร้องเรียน เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น 
    7.3.2 ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง และสังกัดของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกร้องเรียน   
   7.3.3 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
   7.3.4 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤตกิารณ์ตาม สมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว   
   7.3.5 ระบุวัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุร้องเรียน  
   7.3.6 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล 
(ถ้ามี) เป็นต้น  
   7.3.7 ต้องไม่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้   
    1) เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่มีการระบุพยานแวดล้อมชัดเจน 
และเพียงพอที่จะ ท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ จึงจะรับไว้พิจารณา3  
    2) เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี
คำพิพากษาหรือ คำสั่งแล้ว  
    3) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กร อิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา กรณีที่
นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะรับไว้ พิจารณาหรือไม่   
 
 
 
 
 
                                                

 3 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551  
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8. ระบบติดตามและประมวลผล   

  ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผล  การดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาร โดยดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานผู้พิจารณาวินิจฉัย และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจน
ได้ข้อยุติ และจัดทำรายงาน สรุปรายงานผลการดำเนินกรณี ดังกล่าว เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาร  


