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(ก) 
 

 

คํานํา 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นขึ้น เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ใหเปน 
ระบบราชการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได ติดตามลงโทษผูทุจริตไดอยางเด็ดขาด และเพ่ืออํานวยความสะดวก      
ใน การรับรองเรียนการทุจริตใหกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น และทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ์ มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ดําเนินงานไดรวดเร็วขึ้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดการ 
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นขึ้น มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต 
และสนองตอนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน         
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
ในปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ 
 
  ทั้งนี้ เพ่ือคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์      
เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตผานศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ  
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
และสนองตอ นโยบายของรัฐบาล และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ          
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน       
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ งานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความ    
จําเปน  มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ  สม่ําเสมอ  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ หวังเปนอยางยิ่งวา  
คูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน        
และบุคลากร ผูปฏิบัติงานที่จะนําไปเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
อยางมีคุณภาพ 
 
 
      คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดการ  
    เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ์



(ข) 
 

 

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



-๑- 
 

บทที ่๑  
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ จัดตั้งขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน 
นโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริต 
ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ใหเปนระบบราชการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได ติดตามลงโทษผูทุจริต   
ได อยางเด็ดขาด และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับรองเรียนการทุจริตใหกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพในการ 
ทํางานมากขึ้น   และยังมีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนดทิศทาง  วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริม  และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
สําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น          
การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมแกบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ทุกระดับ  ในการปอง
กันและ ปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริต โดยรวมกําหนดเปาหมาย การพัฒนากลยุทธการปองกัน 
การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกันคือ 
ความสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา   
ตอการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  นอกจากนี ้ ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ ยังมีหนาที่สําคัญ
ในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรับเรื่องรองเรียนชองทางตาง ๆ ในสวนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ ไดดําเนินการตามคูมือการปฏิบัติงาน        
การจัดการ เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ที่กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใด ไดรับการติดต่อ
สอบถามเปนหนังสือ จากประชาชน  หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยู ในอํานาจหนาที่ของ               
สวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของ สวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน    
สิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาที่ กําหนดไว ตามมาตรา ๓๗”และ มาตรา ๔๗ “ ในกรณีที่สวนราชการไดรับ    
คํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปญหาอ่ืนใด        
จากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ให เปนหนาที่ของสวนราชการนั้นจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวง
ไป....”  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ จัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั่งคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ .ศ . ๒๕๕๗  ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล         
(Good Governance) 
  ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติ  
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ จึงเปนเรื่องที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวน 
ตําบลหนองโบสถ์ จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  สามารถแกไขปญหาของ
ประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองทุกข คือ การปองกัน     
การสงเสริม การรักษา และการฟนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุด
และยั่งยืน ตอไป 



-๒- 
 

 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
  ๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต
และประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒) เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใชเปนแนว 
ทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับ    
เรื่องราวรองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
  ๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามา ปฏิบัติงาน
ใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการให สามารถเขาใจ
และใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
  ๔)  เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแสตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทย 

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

  ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานดําเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร องเรียนการทุจริต           
และ ประพฤติมิชอบ สําหรับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ผูรับผิดชอบกระบวนการจัดการ       
เรื่อง รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ 
ตั้งแต ขั้นตอนการแจงเรื่องรองเรียนไปจนถึงกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

บทที ่๒  
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการรองเรียน 

๑. คําจํากัดความ 
  - การรองเรียน หมายถึง การใหขอมูลซึ่งสามารถนําไปเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ในกรณี    
ที่มีการกระทําไมชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ การทุจริต การใชเงินที่ไมถูกตอง การใชอํานาจโดยมิชอบ หรือการ
กระทําใด ๆ ซ่ึงเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ 
  - เรื่องรองเรียน หมายถึง คํารองเรียนที่ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถรองเรียนเมื่อพบการกระทําผิด
ตาง ๆ ดังนี้  

๑. การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๒. การปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
๓. การละเวนการปฏิบัติหนาที ่ 
๔. การทุจริตตอหนาที ่
๕. การใชอํานาจในทางมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตน และผูอ่ืน 
๖. การใชทรัพยสิน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ ของหนวยงาน โดยมิไดรับอนุญาต  
๗. การไมรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน เมื่อเกิดเหตุแหงการขัดแยง 
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  ๘. การเปดเผยขอมูลองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถโ์ดยมิไดรับอนุญาต  
  ๙. การเรียกรับผลประโยชนใด ๆ จากประชาชนผูมาขอรับบริการ 
  - ผูรองเรียน หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่แจงเบาะแส รองเรียน หรือใหขอมูลเกี่ยวกับ 
การกระทําที่ผิดกฎหมาย การใชอํานาจที่ไมชอบดวยกฎหมาย การทุจริต การใชเงินอยางไมถูกตอง การคอรรัปชั่น  
ตอศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ เพ่ือใหมีการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง 
หรือ นํามาใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูเกี่ยวของ 
  - พยาน หมายถึง บุคคลซึ่งจะมาใหหรือไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน พนักงานผูมี 
อํานาจสอบสวน พนักงานผูมีอํานาจฟองคด ีหรือศาล 
  - ผูถูกกลาวหา หมายถึง ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏวา ไดกระทําการอันเปนมูลที่จะ 
นําไปสูการถอดถอนจากตําแหนง การดําเนินคดี หรือการดําเนินการทางวินัยตามที่ไดบัญญัติไว และใหหมายความ 
รวมถึงตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําดังกลาวดวย 
  - การทุจริต หมายถึง การที่พนักงานหรือผูบริหารมีเจตนากระทําโดยการฉอฉล หลอกลวง ปกปด 
ขอมูลหรือใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง โดยกอใหเกิดความเสียหาย  
ตอองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ์ทั้งทางตรงและทางออม 
  - ทุจริตตอหนาที ่หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
  ๑. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที ่เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรได 
โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
  ๒. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือ   
หนาที่ท้ังที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
  ๓. การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือ 
ผูอ่ืน 
  ๔. การกระทําอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนง   
หนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 
  - ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่มงุหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน 
  - ประเภทของการทุจริตตามหลักสากล แบงออกเปน ๗ ประเภท คือ  
  (๑) การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) 
  (๒) การติดสินบนและการคอรรัปชัน (Bribery and Corruption)  
  (๓) การตกแตงรายงานทางงบการเงิน (Accounting Fraud) 
  (๔) การทําสัญญาและการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Fraud)  
  (๕) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Cybercrime) 
  (๖) การฟอกเงิน (Money Laundering) 
  (๗) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Fraud) 
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๒. มาตรการคมุครองผูรองเรียนและพยาน 

  มาตรการคุมครองผูรองเรียนและพยาน 

  ๑. ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์จะถือวาขอมูลของ          
ผูรองเรียน และพยานทั้งหมดเปนความลับสูงสุด และจะเปดเผยเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการเรื่องรองเรียน
เทานั้น  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน พยาน และผูที่เก่ียวของ 
  ๒ . การจัดการเรื่องรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบล       
หนองโบสถ์ และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปดวยความระมัดระวัง โดยเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียน
และพยาน ทั้งหมดโดยเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน และชองทางการติดตอทุกชองทาง เชน ที่อยู  
เบอร โทรศัพท อีเมล หรือขอมูลอ่ืนใดที่จะบงชี้ไปถึงตัวบุคคลได จะถูกบันทึกและปกปดเปนความลับสูงสุดดวยระบบ
รับ เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ์
  ๓. พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์  ที่แจงเรื่องรองเรียนหรือใหถอยคํา ในฐานะผู     
รองเรียนหรือพยาน จะไดรับความคุมครองพยาน 
  ๔. องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์จะใหความคุมครองผูแจงเบาะแส โดยจะไมลดตําแหนง 
ลงโทษ หรือใหผลกระทบทางลบตอพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชัน     
แมวา การกระทํานั้นอาจจะขัดตอการปฏิบัติตามการบังคับบัญชาหรือทําใหหนวยงานราชการเสียหาย 

๓. ชองทางการรองเรียน 

  - ผูรองเรียน สามารถรองเรียนเรื่องการทุจริตเขามายังศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองโบสถต์ามชองทางตางๆ ดังนี้ 
  ๑ ) Banner รับเรื่องรองเรียนการทุจริตหนาเว็บไซดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ 
(www.nongboat.go.th) 
  ๒) รองเรียนผานตูแดงประจําหมูบาน/กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/หนังสือ) 
  ๓) ผานทางจดหมาย/ไปรษณีย จาหนาถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ สํานักงาน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ ๒๑๗ หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐ 
(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/หนังสือ) 
  ๔) ยื่นดวยตนเองโดยตรงตอเจาหนาที ่ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวน ตําบล
หนองโบสถ์ชั้น ๑ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
(แบบคํารองที่จัดให/บัตรสนเท่ห์/หนังสือ) 
  ๕) สายดวนองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ ๐๔๔-๖๓๔๕๗๗ 
  ๖) สายตรงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ โทรศัพท ๐๙๓ – ๓๙๖ ๖๔๖๔) 
  ๘) รองเรียนผานทาง ecaF book ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ ชื่อ องคการบริหาร    
สวนตําบลหนองโบสถ ์ 
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๔. การกรอกขอมูลรองเรียนการทุจริตผานทางชองทางตางๆ 

 ๔.๑ ขั้นตอนการกรอกขอมูลรองเรียนทางเว็บไซด 
  ๑. เขาเว็บไซต http://www.nongboat.go.th 
  ๒. เลือกเมนูหลัก/การใหบริการ 
  ๓. เมนูมุมขวามือ เลือกเมนูชองทางรองเรียนเรื่องการทุจริต 
  ๔. พิมพรายละเอียด ขอความที่ประสงคจะรองเรียน แนบเอกสาร รูปภาพ  
  ๕. กรอกชองชื่อ-นามสกุล : ใหกรอกชื่อผูรองเรียน 
  ๖. กรอกชองที่อยู 
  ๗. กรอกชองโทรศัพท  
  ๘. กรอกอีเมล กดปมุสง 
 
 
 

๔.๒ วิธีการรองเรียน/แจงเบาะแส/ใหขอมูลดวยตนเองเปนลายลักษณอักษร 

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

๔.๓ การบันทึกขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข 
โทรศัพทติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
       ๒. ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน / ทะเบียนรับ
เรื่องรองเรียนการทุจริต 

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

E-mail และ Line ของ องคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ ์

 

บทที ่๓ 
แผนผังขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา การจัดการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปฏิบัต ิหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 
 

 

      รับเรื่องรองเรียนทุจริต เรื่องการปฏิบัติ  
     หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ/ 
     ลงทะเบียนรับ/เสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจงผูรองเรียนทราบ 
(ภายใน ๑๕ วัน) 

นับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
รองเรียน 

ยุติเรื่องและรายงานผลให 
ผูบริหารทราบ 

๓.รองเรียนทางโทรศัพท เชน สาย 
ดวน/สายตรง และสาย ตรงนายก 

เจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน 

๒.ผานเว็บไซตขององคการบริหารสวน 
ตําบลหนองโบสถ์ 

๑.รองเรียนดวยตนเอง /จดหมาย/  
หนังสือ/ตูแดงและตูรับฟงความคิดเห็น 

กรณีไม่มีมูล 
กรณีมีมูลหรือเข้าจ่ายการทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

เสนอผู้บริหารทราบ/พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยและความรัรบผิดทาง
ละเมิด 

แจ้งผลการตรวจสอบหรือความ
คืบหน้าของการดําเนินการให้ 

ผู้ร้องทราบ 
(ภายใน ๑๕ วัน) 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการ
สอบสวน/เสนอผู้บริหารและ
ดําเนินการตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งผลการการดําเนินการ
ให้ผู้ร้องรับทราบอีกครั้ง 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนเร่ืองการทุจริตของหนวยงาน 

  ๑ จัดตั้งศูนย/จุดรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน 
  ๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนย  
  ๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปาซางรับทราบ 

๒. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขามายังศูนยรับเรื่องรอง
เรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 
 
 

ชองทาง 
ความถี่ในการ ตรวจสอบ 

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ รับ 
ขอรองเรียนเพื่อประสาน 

หาทางแกไข 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต องคการ

บริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ 

ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน ๑-๒ วันทําการ 
- 

รองเรียนผานเว็บไซต องคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ์ 

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  ที่ไดรับการดําเนินการภายใน ๑๕ วันทําการ  
  ๔.๒ ระดับความสําเร็จของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต ไดรับการติดตามผลการดําเนินงานใน
การแกไขปญหา 
  ๔.๓  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน/จัดการเรื่องรองเรียนการ ทุจริต     
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๕. จัดทําโดย 
 
  คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ เลขที่ ๒๑๗ หมูที่ ๗ ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๑๑๐ โทรศัพท ๐๔๔ – ๖๓๔๕๗๖ – ๗ โทรสาร ๐๔๔ – ๖๓๔๕๗๗ เว็บไซต http://www.nongboat.go.th                     
Face Book : องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโบสถ์ 

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


-๙- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



-๑๑- 
 

 

 

 
 

 
 

 

แบบคํารองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  
             องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ 

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

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

  ขาพเจา ............................................................. อายุ.........ป อยูบานเลขท่ี ............... หมูที…่….............. 
ตําบล............................ อําเภอ…………....................  จังหวัด............................  โทรศัพท.................................................. 
อาชีพ........................................ ถือบัตร............................................................เลขที.่.......................................................... 
ออกโดย................................................วันออกบัตร..................................................บัตรหมดอายุ....................................... 
มีความประสงค รองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติชอบ  กรณ ี .................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ทั้งนี้ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลปาซางพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
……….......................................................... ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข ถาม)ี ไดแก 
 ๑) ...................................................................................................    จํานวน………..ชุด 
 ๒) ..................................................................................................    จํานวน………..ชุด 
 ๓) ...................................................................................................    จํานวน………...ชุด 

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



-๑๒- 
 

 

แบบแจงผลการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   (  ตอบขอรองเรียนเบื้องตน) 
 
ที ่บร ๘๗๓๐๑ (เรื่องรองเรียน) /.......................     องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ 
          ๒๑๗ หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองโบสถ์  
          อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
          ๓๑๑๑๐ 
       วันที่........เดือน...................... พ.ศ. ............... 

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

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือรองเรียน เรื่อง ..............................ลงวันที่................................. 

  ตามท่ีทานไดขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์โดยทาง ( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท อ่ืนๆ........ 
ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ………… เกี่ยวกับเรื่อง.............................................................. .......................... 
……………………………………………………………………………………………นั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ์ ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนของทานไวแลว ตามทะเบียนรับ  
เรื่อง เลขรับที่................................ลงวันที่ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ์ไดพิจารณาและตรวจสอบเรื่องของ 
ทานแลวเห็นวาโดยองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ์
ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที ่ดังนี้ 
............................................................................................................................. ................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ...................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ 
โทร. ๐๔๔ – ๖๓๔๕๗๗  

       (นายประสิทธิ์  ธรรมธราธาร)  
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ์ 



 

 

 


