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(ก) 
 

 
คํานํา 

 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินข้ึน เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถใหเปน 
ระบบราชการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได ติดตามลงโทษผูทุจริตไดอยางเด็ดขาด และเพ่ืออํานวยความสะดวก      
ใน การรับรองเรียนการทุจริตใหกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน และทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ดําเนินงานไดรวดเร็วข้ึน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดการ 
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินข้ึน มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต 
และสนองตอนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน         
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้ึน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 
  ท้ังนี้ เพ่ือคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ      
เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตผานศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ  
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
และสนองตอ นโยบายของรัฐบาล และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ          
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ซ่ึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู ท่ีดีของประชาชน       
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ งานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความ    
จําเปน  มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ  สมํ่าเสมอ  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ หวังเปนอยางยิ่งวา  
คูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน        
และบุคลากร ผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
อยางมีคุณภาพ 
 
 
      คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดการ  
    เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

 



(ข) 
 

 

สารบัญ 
เรื่อง             หนา 
คํานํา               ก 
สารบัญ               ข 
บทท่ี ๑ บทนํา              ๑ 
 หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ           ๒ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 
บทท่ี ๒ ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการรองเรียน           ๓ 
 คําจํากัดความ 
 มาตรการคุมครองผูรองเรียนและพยาน          ๔ 
 ชองทางการรองเรียน 
 การกรอกขอมูลรองเรียนการทุจริตผานทางชองทางตางๆ         ๕ 
บทท่ี ๓ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข          ๖ 
บทท่ี ๔ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน            ๗ 
 การแตงตั้งผูรับผิดชอบ การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
 การติดตามและประเมินผล           ๘ 
 การจัดทําคูมือ 
ภาคผนวก              ๙ 
 แบบคํารองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ         ๑๐ 
 แบบแจงผลการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       ๑๑ 

 



-๑- 
 

บทที ่๑  
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จัดตั้งข้ึน เพ่ือขับเคลื่อน 
นโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริต 
ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ใหเปนระบบราชการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได ติดตามลงโทษผูทุจริต   
ได อยางเด็ดขาด และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับรองเรียนการทุจริตใหกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพในการ 
ทํางานมากข้ึน   และยังมีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง  วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริม  และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
สําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น          
การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมแกบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถทุกระดับ  ในการปอง
กันและ ปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริต โดยรวมกําหนดเปาหมาย การพัฒนากลยุทธการปองกัน 
การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมไปสู การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไปสู เปาหมายเดียวกันคือ 
ความสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธา   
ตอการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
  นอกจากนี้  ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ยังมีหนาท่ีสําคัญ
ในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรับเรื่องรองเรียนชองทางตาง ๆ ในสวนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดดําเนินการตามคูมือการปฏิบัติงาน        
การจัดการ เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ท่ีกําหนดวา “เม่ือสวนราชการใด ไดรับการติดตอ
สอบถามเปนหนังสือ จากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยู ในอํานาจหนาท่ีของ               
สวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของ สวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน    
สิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาท่ี กําหนดไว ตามมาตรา ๓๗”และ มาตรา ๔๗ “ ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับ    
คํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น เก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปญหาอ่ืนใด        
จากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ให เปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวง
ไป....”  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ จัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั่งคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล         
(Good Governance) 
  ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติ  
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวน 
ตําบลหนองโบสถ จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  สามารถแกไขปญหาของ
ประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองทุกข คือ การปองกัน     
การสงเสริม การรักษา และการฟนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุด
และยั่งยืน ตอไป 

 



-๒- 
 

 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
  ๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผู รับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต
และประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใชเปนแนว 
ทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรับ    
เรื่องราวรองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
  ๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามา ปฏิบัติงาน
ใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการให สามารถเขาใจ
และใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
  ๔)  เพ่ือพิทักษสทิธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแสตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร 
ไทย 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

  ใช เป นคู มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดําเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร องเรียนการทุจริต           
และ ประพฤติมิชอบ สําหรับเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถผู รับผิดชอบกระบวนการจัดการ       
เรื่อง รองเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบประจาํศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
ตั้งแต ข้ันตอนการแจงเรื่องรองเรียนไปจนถึงกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

บทที ่๒  
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการรองเรียน 

๑. คําจํากัดความ 
  - การรองเรียน หมายถึง การใหขอมูลซ่ึงสามารถนําไปเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ในกรณี    
ท่ีมีการกระทําไมชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ การทุจริต การใชเงินท่ีไมถูกตอง การใชอํานาจโดยมิชอบ หรือการ
กระทําใด ๆ ซ่ึงเปนภัยตอความม่ันคงของชาติ 
  - เรื่องรองเรียน หมายถึง คํารองเรียนท่ีผูมีสวนไดสวนเสียสามารถรองเรียนเม่ือพบการกระทําผิด
ตาง ๆ ดังนี้  

๑. การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๒. การปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรฐานวิชาชพี จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
๓. การละเวนการปฏิบัติหนาท่ี  
๔. การทุจริตตอหนาท่ี 
๕. การใชอํานาจในทางมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตน และผูอ่ืน 
๖. การใชทรัพยสิน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ ของหนวยงาน โดยมิไดรับอนุญาต  
๗. การไมรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน เม่ือเกิดเหตุแหงการขัดแยง 
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  ๘. การเปดเผยขอมูลองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถโดยมิไดรับอนุญาต  
  ๙. การเรียกรับผลประโยชนใด ๆ จากประชาชนผูมาขอรับบริการ 
  - ผูรองเรียน หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมท่ีแจงเบาะแส รองเรียน หรือใหขอมูลเก่ียวกับ 
การกระทําท่ีผิดกฎหมาย การใชอํานาจท่ีไมชอบดวยกฎหมาย การทุจริต การใชเงินอยางไมถูกตอง การคอรรัปชั่น  
ตอศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เพ่ือใหมีการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง 
หรือ นํามาใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูเก่ียวของ 
  - พยาน หมายถึง บุคคลซ่ึงจะมาใหหรือไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน พนักงานผูมี 
อํานาจสอบสวน พนักงานผูมีอํานาจฟองคดี หรือศาล 
  - ผูถูกกลาวหา หมายถึง ผูซ่ึงถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏวา ไดกระทําการอันเปนมูลท่ีจะ 
นําไปสูการถอดถอนจากตําแหนง การดําเนินคดี หรือการดําเนินการทางวินัยตามท่ีไดบัญญัติไว และใหหมายความ 
รวมถึงตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําดังกลาวดวย 
  - การทุจริต หมายถึง การท่ีพนักงานหรือผูบริหารมีเจตนากระทําโดยการฉอฉล หลอกลวง ปกปด 
ขอมูลหรือใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง โดยกอใหเกิดความเสียหาย  
ตอองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ท้ังทางตรงและทางออม 
  - ทุจริตตอหนาท่ี หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
  ๑. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบตัิอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได 
โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
  ๒. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือ   
หนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
  ๓. การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือ 
ผูอ่ืน 
  ๔. การกระทําอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนง   
หนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  - ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีมุงหมายจะควบคุมการรบั การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน 
  - ประเภทของการทุจริตตามหลักสากล แบงออกเปน ๗ ประเภท คือ  
  (๑) การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) 
  (๒) การติดสินบนและการคอรรัปชนั (Bribery and Corruption)  
  (๓) การตกแตงรายงานทางงบการเงิน (Accounting Fraud) 
  (๔) การทําสัญญาและการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement Fraud)  
  (๕) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Cybercrime) 
  (๖) การฟอกเงิน (Money Laundering) 
  (๗) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Fraud) 
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๒. มาตรการคุมครองผูรองเรียนและพยาน 

  มาตรการคุมครองผูรองเรียนและพยาน 

  ๑. ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถจะถือวาขอมูลของ          
ผูรองเรียน และพยานท้ังหมดเปนความลับสูงสดุ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการจัดการเรื่องรองเรียน
เทานั้น  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน พยาน และผูท่ีเก่ียวของ 
  ๒. การจัดการเรื่องรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบล       
หนองโบสถ และหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนไปดวยความระมัดระวัง โดยเม่ือไดรับเรื่องรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียน
และพยาน ท้ังหมดโดยเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน และชองทางการติดตอทุกชองทาง เชน ท่ีอยู  
เบอร โทรศัพท อีเมล หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีจะบงชี้ไปถึงตัวบุคคลได จะถูกบันทึกและปกปดเปนความลับสูงสุดดวยระบบ
รับ เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
  ๓. พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  ท่ีแจงเรื่องรองเรียนหรือใหถอยคํา ในฐานะผู     
รองเรียนหรือพยาน จะไดรับความคุมครองพยาน 
  ๔. องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถจะใหความคุมครองผูแจงเบาะแส โดยจะไมลดตําแหนง 
ลงโทษ หรือใหผลกระทบทางลบตอพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชัน     
แมวา การกระทํานั้นอาจจะขัดตอการปฏิบัติตามการบังคับบัญชาหรือทําใหหนวยงานราชการเสียหาย 

๓. ชองทางการรองเรียน 

  - ผูรองเรียน สามารถรองเรียนเรื่องการทุจริตเขามายังศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองโบสถตามชองทางตางๆ ดังนี้ 
  ๑) Banner รับเรื่องรองเรียนการทุจริตหนาเว็บไซดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
(www.nongboat.go.th) 
  ๒) รองเรียนผานตูแดงประจําหมูบาน/กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/หนังสือ) 
  ๓) ผานทางจดหมาย/ไปรษณีย จาหนาถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ สํานักงาน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ๒๑๗ หมูท่ี ๗ ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๑๑๐ 
(จดหมาย/บัตรสนเทห/หนังสือ) 
  ๔) ยื่นดวยตนเองโดยตรงตอเจาหนาท่ี ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวน ตําบล
หนองโบสถชั้น ๑ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
(แบบคํารองท่ีจัดให/บัตรสนเทห/หนังสือ) 
  ๕) สายดวนองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ๐๔๔-๖๓๔๕๗๗ 
  ๖) สายตรงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ โทรศัพท ๐๙๓ – ๓๙๖ ๖๔๖๔) 
  ๘) รองเรียนผานทาง Face  book ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ชื่อ องคการบริหาร    
สวนตําบลหนองโบสถ  
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๔. การกรอกขอมูลรองเรียนการทุจริตผานทางชองทางตางๆ 

 ๔.๑ ข้ันตอนการกรอกขอมูลรองเรียนทางเว็บไซด 
  ๑. เขาเว็บไซต http://www.nongboat.go.th 
  ๒. เลือกเมนูหลัก/การใหบริการ 
  ๓. เมนูมุมขวามือ เลือกเมนูชองทางรองเรียนเรื่องการทุจริต 
  ๔. พิมพรายละเอียด ขอความท่ีประสงคจะรองเรียน แนบเอกสาร รูปภาพ  
  ๕. กรอกชองชื่อ-นามสกุล : ใหกรอกชื่อผูรองเรียน 
  ๖. กรอกชองท่ีอยู 
  ๗. กรอกชองโทรศัพท  
  ๘. กรอกอีเมล กดปุมสง 
 
 
 

๔.๒ วิธีการรองเรียน/แจงเบาะแส/ใหขอมูลดวยตนเองเปนลายลักษณอักษร 

๑. แจง ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เบอรโทรศัพท และอีเมล ของผูรองเรียนอยางชัดเจน 
๒. แจง ชื่อ นามสกุล หนวยงานตนสงักัด (ถาทราบ) และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของผูถูกกลาวหาอยางเพียงพอ  
๓. ระบุเหตุแหงการกระทาผิดท่ีเปนขอมูลจริง มีหลักฐาน พยาน (ถามี) อยางครบถวน 

๔.๓ การบันทึกขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลข 
โทรศัพทติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ 
       ๒. ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ี ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน / ทะเบียนรับ
เรื่องรองเรียนการทุจริต 

 

http://www.nongboat.go.th/coruption.php
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แจง/รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง 
เบื้องตนใหผูบริหารทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ ๔.รองเรียนผานทาง Face book , 

E-mail และ Line ของ องคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

 

บทที ่๓ 
แผนผังข้ันตอน/กระบวนการ ระยะเวลา การจัดการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปฏิบัต ิหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 
 
 
      รับเรื่องรองเรียนทุจริต เรื่องการปฏิบัติ  
     หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ/ 
     ลงทะเบียนรบั/เสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 แจงผูรองเรียนทราบ 
(ภายใน ๑๕ วัน) 

นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง 
รองเรียน 

ยุติเรื่องและรายงานผลให 
ผูบริหารทราบ 

๓.รองเรียนทางโทรศัพท เชน สาย 
ดวน/สายตรง และสาย ตรงนายก 

เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน 

๒.ผานเว็บไซตขององคการบริหารสวน 
ตําบลหนองโบสถ 

๑.รองเรียนดวยตนเอง /จดหมาย/  
หนังสือ/ตูแดงและตูรับฟงความคิดเห็น 

กรณีไมมีมูล 
กรณีมีมูลหรือเขาจายการทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

เสนอผูบริหารทราบ/พิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยและความรัรบผิดทาง
ละเมิด 

แจงผลการตรวจสอบหรือความ
คืบหนาของการดําเนินการให 

ผูรองทราบ 
(ภายใน ๑๕ วัน) 

นับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียน 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการ
สอบสวน/เสนอผูบริหารและ
ดําเนินการตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับหรือหนังสือท่ีเก่ียวของ 

แจงผลการการดําเนินการ
ใหผูรองรับทราบอีกครั้ง 

 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนเร่ืองการทุจริตของหนวยงาน 

  ๑ จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนเรื่องการทุจริตของหนวยงาน 
  ๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนย  
  ๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปาซางรับทราบ 

๒. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขามายังศูนยรับเรื่องรอง
เรียนการทุจริตองคการบรหิารสวนตําบลหนองโบสถ จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 
 

ชองทาง 
ความถี่ในการ ตรวจสอบ 

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ รับ 
ขอรองเรียนเพ่ือประสาน 

หาทางแกไข 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต องคการ

บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน ๑-๒ วันทําการ 
- 

รองเรียนผานเว็บไซต องคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ 
- 

รองเรียนทางโทรศัพท 
( ๐๔๔ – ๖๓๔๕๗๖ -๗ ) 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ 
- 

รองเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ 
- 

รองเรียน E-mail 
และ Line (ศูนยรับฟง ปญหา) 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ 
- 

 



 

-๘- 
 
๔. การติดตามและประเมินผล 

  ๔.๑ รอยละของเรื่องรองเรียน /แจงเบาะแสการทุจริต  ท่ีไดรับการดําเนินการภายใน ๑๕ วันทําการ  
  ๔.๒ ระดับความสาํเร็จของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต ไดรับการติดตามผลการดําเนินงานใน
การแกไขปญหา 
  ๔.๓  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน/จัดการเรื่องรองเรียนการ ทุจริต     
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๕. จัดทําโดย 
 
  คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เลขท่ี ๒๑๗ หมูท่ี ๗ ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
๓๑๑๑๐ โทรศัพท ๐๔๔ – ๖๓๔๕๗๖ – ๗ โทรสาร ๐๔๔ – ๖๓๔๕๗๗ เว็บไซต http://www.nongboat.go.th                     
Face Book : องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

 

http://www.nongboat.go.th/


-๙- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 



-๑๐- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบคํารองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  
             องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

       วันท่ี......... เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง    ............................................................................................................................................... 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

  ขาพเจา ............................................................. อาย.ุ........ป อยูบานเลขท่ี ............... หมูท่ี…….............. 
ตําบล............................ อําเภอ…………....................  จังหวัด............................  โทรศัพท.................................................. 
อาชีพ........................................ ถือบัตร............................................................เลขท่ี........................................................... 
ออกโดย................................................วันออกบัตร..................................................บัตรหมดอายุ....................................... 
มีความประสงค รองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติชอบ  กรณี  .................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ .. 
..............................................................................................................................................................................................  
ท้ังนี้ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลปาซางพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
………..................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลกัฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก 
 ๑) ...................................................................................................   จํานวน………..ชุด 
 ๒) ..................................................................................................   จํานวน………..ชุด 
 ๓) ...................................................................................................   จํานวน………...ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ) .............................................................. 
      (...........................................................) 
       ผูรองทุกข/รองเรียน 
     (ลงชื่อ)……………………………………………………..ผูรับคํารอง 
      (...........................................................) 
     ตําแหนง......................................................... 

 



-๑๑- 
 

 

แบบแจงผลการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   (  ตอบขอรองเรียนเบื้องตน) 
 
ท่ี บร ๘๗๓๐๑ (เรื่องรองเรียน) /.......................     องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
          ๒๑๗ หมูท่ี ๗ ตําบลหนองโบสถ  
          อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  
          ๓๑๑๑๐ 
       วันท่ี........เดือน...................... พ.ศ. ............... 

เรื่อง   ......................................................................................................... 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือรองเรียน เรื่อง ..............................ลงวันท่ี................................. 

  ตามท่ีทานไดขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถโดยทาง ( ) หนังสอืรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ( ) อ่ืนๆ........ 
ลงวันท่ี............เดือน..........................พ.ศ………… เก่ียวกับเรื่อง........................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………นั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนของทานไวแลว ตามทะเบียนรับ  
เรื่อง เลขรับท่ี................................ลงวันท่ี ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดพิจารณาและตรวจสอบเรื่องของ 
ทานแลวเห็นวาโดยองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
ไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
โทร. ๐๔๔ – ๖๓๔๕๗๗  

       (นายพงศรัตน    เบญจรุราวงศ)  
นายกองคการบรหิารสวนตําบลหนองโบสถ 

 

“คนบรุรีัมย ครอบครวัเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั ลกูหลานรชักาลที ่ ๑” 

 



 

 
 

 


	สารบัญ

