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   คํานํา  

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า และเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการ         
แก้ไขปญหาการทุจริต เพ่ือด าเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า             
ใหเปนระบบราชการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได ติดตามลงโทษผู้ทุจริตไดอยางเด็ดขาดและเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการรับรองเรียนการทุจริตใหกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้นและท าใหองคการบริหาร   
สวนต าบลหนองค้า มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนด าเนินงานไดรวดเร็วขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดการ
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขึ้น มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและสนองตอนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น องคการบริหารสวนต าบลหนองค้า จึงไดจัดท าคูมือการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตขึ้นเพ่ือใชในการปฏิบัติงานในการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ทั้งนี้ เพ่ือคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า        
เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า   
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสนองตอนโยบายของรัฐบาลและ   
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งไดก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพ่ือตอบสนองความตอง
การของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุมคาในการใหบริการไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถาน
การณ ประชาชนไดรับการอ านวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการให
บริการสม่ าเสมอ องคการบริหารสวนต าบหนองค้าหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจะเปนประโยชนส าหรับหนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะน าไปเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตอยางมีคุณภาพ  

คณะกรรมการจัดท าคูมือการปฏิบัติงานการจัดการ  
          เรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนต าบลหนองค้า 
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      บทที่ ๑  
      บทนํา  

๑. หลักการและเหตุผล  
ศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า 

จัดตั้งขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า ใหเปนระบบราชการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได
ติดตามลงโทษผูทุจริตไดอยางเด็ดขาดและเพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับรองเรียนการทุจริตใหกับประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น และยังมีบทบาทหนาที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการ    
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) เพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
ส าคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นการสงเสริม
และคุมครองจริยธรรมแกบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนต าบลหนองค้า ทุกระดับ ในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต มุ งเนนการปองกันการทุจริต โดยรวมก าหนดเปาหมาย การพัฒนากลยุทธการปองกัน            
การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จ 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหาร 
ราชการขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  

นอกจากนี้ศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนต าบล     
หนองค้า ยังมีหนาที่ส าคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรับเรื่องรองเรียนชองทางตางๆ ในสวนของ
กระบวนการปฏิบัติงานนั้น  ศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนต าบล     
หนองค้า ไดด าเนินการตามคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ที่ก าหนดวา 
“เมื่อสวนราชการใด ไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงาน
ที่อยู ในอ านาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ให เปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบค าถามหรือแจงการ
ด าเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไวตามมาตรา ๓๗”และ มาตรา ๔๗ “ในกรณีที่  
สวนราชการไดรับค ารองเรียน เสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ งยากหรือ       
ปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร  ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นจะตองพิจารณา
ด าเนินการใหลุลวงไป....” ระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ และค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๖๙/ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance)  

ซึ่งอ านาจหนาที่ด าเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติ      
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ จึงเปนเรื่องที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า จ าเปนตองด าเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนสามารถ     
แกไขปญหาของ ประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองทุกขคือ 
การปองกันการสงเสริม การรักษาและการฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบ  
อยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 
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๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ  

๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถน าไปเปนกรอบแนวทางการ 
ด าเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต
และประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใชเปน    
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่สอดคลองกับขอก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับ
เรื่องราวรองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน
ใหมพั่ฒนาใหการท างานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจ
และใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแสตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทย  

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน  

ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ส าหรับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า ผูรับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องรอง
เรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียนการทุจริตองคการบริหารสวน
ต าบลหนองค้า ตั้งแตขั้นตอนการแจงเรื่องรองเรียนไปจนถึงกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดังกลาวจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ  

บทที่ ๒  
     ประเด็นที่เกี่ยวของกับการรองเรียน  

๑. คําจํากัดความ  

• การรองเรียน หมายถึง การใหขอมูลซึ่งสามารถน าไปเปนพยานหลักฐานในการด าเนินคดีใน กรณีที่
มีการกระท าไมชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ การทุจริต การใชเงินที่ไมถูกตอง การใชอ านาจโดยมิชอบ หรือการ
กระท าใด ๆ ซึ่งเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ  

• เรื่องรองเรียน หมายถึง ค ารองเรียนที่ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถรองเรียนเมื่อพบการกระท าผิด    
ตาง ๆ ดังนี้  

๑. การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๒. การปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
๓. การละเวนการปฏิบัติหนาที ่
๔. การทุจริตตอหนาที ่ 
๕. การใชอ านาจในทางมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตน และผูอ่ืน  
๖. การใชทรัพยสิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใด ๆ ของหนวยงาน โดยมิไดรับอนุญาต 
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๗. การไมรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเมื่อเกิดเหตุแหงการขัดแยง 
๘. การเปดเผยขอมูลองคการบริหารสวนต าบลหนองค้าโดยมิไดรับอนุญาต  
๙. การเรียกรับผลประโยชนใด ๆ จากประชาชนผูมาขอรับบริการ  
• ผูรองเรียน หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่แจงเบาะแส รองเรียน หรือใหขอมูลเกี่ยวกับการ

กระท าที่ผิดกฎหมาย การใชอ านาจที่ไมชอบดวยกฎหมาย การทุจริต การใชเงินอยางไมถูกตอง การคอรรัปชัน        
ตอศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนต าบลหนองค้า เพ่ือใหมีการสืบสวน
สอบสวนหาขอเท็จจริงหรือน ามาใชเปนหลักฐานในการด าเนินคดีกับผูเกี่ยวของ  

• พยาน หมายถึง บุคคลซึ่งจะมาใหหรือไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอ านาจสืบสวน พนักงานผูมี
อ านาจสอบสวน พนักงานผูมีอ านาจฟองคดีหรือศาล  

• ผูถูกกลาวหา หมายถึง ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏวา ไดกระท าการอันเปนมูลที่จะ 
น าไปสูการถอดถอนจากต าแหนง การด าเนินคดีหรือการด าเนินการทางวินัยตามที่ไดบัญญัติไวและใหหมายความ 
รวมถึงตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระท าดังกลาวดวย  

• การทุจริต หมายถึง การที่พนักงานหรือผูบริหารมีเจตนากระท าโดยการฉอฉล หลอกลวงปกปด     
ขอมูลหรือใชอ านาจหนาที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง โดยกอใหเกิดความเสียหาย      
ตอองคการบริหารสวนต าบลหนองค้า ทั้งทางตรงและทางออม  

• ทุจริตตอหนาที่ หมายถึง การกระท าอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  
๑. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในต าแหนงหรือหนาที่ เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรได

โดยชอบส าหรับตนเองหรือผูอ่ืน  
๒. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจท าใหผูอ่ืนเชื่อวามีต าแหนงหรือ      

หนาที่ท้ังที่ตนมิไดมีต าแหนงหรือหนาที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบส าหรับตนเองหรือผูอ่ืน  
๓. การใชอ านาจในต าแหนงหรือหนาที่เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบส าหรับตนเองหรือ   

ผูอ่ืน  
๔. การกระท าอันเปนความผิดตอต าแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระท าความผิดตอต าแหนง      

หนาทีใ่นการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน  
• ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชอ านาจในต าแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ 

ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน  
• ประเภทของการทุจริตตามหลักสากล แบงออกเปน ๗ ประเภท คือ  
(๑) การยักยอกทรัพย(Asset Misappropriation)  
(๒) การติดสินบนและการคอรรัปชัน (Bribery and Corruption)  
(๓) การตกแตงรายงานทางงบการเงิน (Accounting Fraud)  
(๔) การท าสัญญาและการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Fraud)  
(๕) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร(Cybercrime)  
(๖) การฟอกเงิน (Money Laundering) (๗) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Fraud) 
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๒. มาตรการคุมครองผูรองเรียนและพยาน  

มาตรการคุมครองผรูองเรียนและพยาน 

   ๑. ศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต     
ขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า จะถือวาขอมูลของผูรองเรียน และพยานทั้งหมดเปนความลับสูงสุดและ   
จะเปดเผยเทาที่จ าเปนเพ่ือประโยชนในการจัดการเรื่องรองเรียนเทานั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน 
พยานและผทูี่เก่ียวของ  

๒. การจัดการเรื่องรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียนการทุจริตองคการ
บริหารสวนต าบลหนองค้า และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปดวยความระมัดระวัง โดยเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน ขอมูล
ของผูรองเรียนและพยาน ทั้งหมดโดยเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และชองทางการติดตอทุกชองทาง 
เชน ที่อยู เบอร โทรศัพทอีเมล หรือขอมูลอ่ืนใดที่จะบงชี้ไปถึงตัวบุคคลไดจะถูกบันทึกและปกปดเปนความลับสูงสุด   
ดวยระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า  

๓. พนักงานองคการบริหารสวนต าบลหนองค้า ที่แจงเรื่องรองเรียนหรือใหถอยค าในฐานะผูรองเรียน
หรือพยาน จะไดรับความคุมครองพยาน  

๔. องคการบริหารสวนต าบลหนองค้า จะใหความคุมครองผูแจงเบาะแส โดยจะไมลดต าแหนง 
ลงโทษ หรือใหผลกระทบทางลบตอพนักงานองคการบริหารสวนต าบลหนองค้า ที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชันแมวา 
การกระท านั้นอาจจะขัดตอการปฏิบัติตามการบังคับบัญชาหรือท าใหหนวยงานราชการเสียหาย  

๓. ชองทางการรองเรียน  
- ผูรองเรียน สามารถรองเรียนเรื่องการทุจริตเขามายังศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียน

การทุจรติองคการบริหารสวนต าบลหนองค้า ตามชองทางตางๆ ดังนี้  
๑) Banner รับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียนการทุจริตหนาเว็บไซดองคการบริหารสวน

ต าบลหนองค้า (www.Nongka-local.go.th)  
๒) รองเรียนผานตูแสดงประจ าหมูบาน/กลองรับความความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเทห/ หนังสือ) 
๓) ผานทางจดหมาย/ไปรษณีย จาหนาถึง นายกองคการบริหารสวนต าบลหนองค้า ที่ท าการ       

องคการบริหารสวนต าบลหนองค้า  หมูที่ 5  ต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 33230 (จดหมาย/บัตร
สนเทห/หนังสือ)  

๔) ยื่นดวยตนเองโดยตรงตอเจาหนาที่ ณ ร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียนการทุจริตองคการบริหารสวน 
ต าบลหนองค้า ชั้น 2  ส านักงานปลัดองคการบริหารส วนต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ             
(แบบค ารองที่จัดให/บัตรสนเทห/หนังสือ)  

๕) โทรศัพท์องคการบริหารสวนต าบลหนองค้า ๐45-960529   
๖) สายตรงนายกองคการบริหารสวนต าบลหนองค้า โทรศัพท์  
๗) Email ของหนวยงาน  NongkaLocal123@gmail.com  

๘) รองเรียนผานทาง Face book ขององคการบริหารสวนต าบลหนองค้า 
https://www.facebook.com/nongka.local 

9) ช่องทาง Line : https://line.me/R/ti/g/DOuxC3Znz8 ID : อบต.หนองค้า 

http://www.nongka-local.go.th/
https://www.facebook.com/nongka.local
https://line.me/R/ti/g/DOuxC3Znz8
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๔. การกรอกขอมูลรองเรียนการทุจริตผานทางชองทางตางๆ  

๔.๑ ขั้นตอนการกรอกขอมูลรองเรียนทางเว็บไซด  
๑. เขาเว็บไซต์ (www.Nongka-local.go.th)  
๒. เลือกเมนูหลัก/งานบริการ 
๓. เมนูด้านล่าง เลือกเมนูชองทางรับเรื่องราวรองเรียนร้องทุกข์/การทุจริต  
๔. พิมพรายละเอียด ขอความที่ประสงคจะรองเรียน แนบเอกสาร รูปภาพ  
๕. กรอกชองชื่อ-นามสกุล : ใหกรอกชื่อผูรองเรียน  
๖. กรอกชองที่อยู  
๗. กรอกชองโทรศัพท  
๘. กรอกอีเมลกดปมุสง  

๔.๒ วิธีการรองเรียน/แจงเบาะแส/ใหขอมูลดวยตนเองเปนลายลักษณอักษร  
๑. แจง ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เบอรโทรศัพทและอีเมล ของผูรองเรียนอยางชัดเจน 
๒. แจง ชื่อ นามสกุล หนวยงานตนสังกัด (ถาทราบ) และรายละเอียดอื่น ๆ ของผูถูกกลาวหา       

อยางเพียงพอ  
๓. ระบุเหตุแหงการกระทาผิดที่เปนขอมูลจริง มีหลักฐาน พยาน (ถามี) อยางครบถวน  

๔.๓ การบันทึกขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอกลับ เรื่องรองเรียนและสถานที่เกิดเหตุ  
๒. ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอรองเรียน/ 

ทะเบียนรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nongka-local.go.th/
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                บทที่ 3 

แผนผังขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา การจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตแลประพฤติมิชอบ 

   การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้ าที่ โดยมิชอบ/
ลงทะเบียน/เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

๑. ร้องเรียนด้วนตนเอง/จดหมาย/หนงัสอื/     

ตู้ รับฟังความคิดเห็น 

๒. ผา่นทางเว็บไซต์องค์การบริหารสว่นต าบล

หนองค้า 

๓. ร้องเรียนทางโทรศพัท์ ๐๔๕-๙๑๗๑๐๘ 

๔. ร้องเรียนผา่ยทาง Facebook และ Line 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองค้า 

เ จ้ าหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายด า เนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

แจ้ง/รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นให้ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 กรณีไม่มีมลู กรณีมมีูลหรือเข้าข่ายการทุจรติ การปฏิบัติ
หรือละเว้นปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ 

ยุติเรื่องและรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

เสนอผู้บริหารทราบ/พิจารณาแตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัและ

ความรับผิดทางละเมดิ 

คณะกรรมการฯ รายงานผล

การสอบสวน/เสนอผู้บริหาร

และด าเนินการตามกฎ 

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบงัคบั

หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
แจง้ผู้ร้องเรียนทราบ 

(ภายใน 15 วัน)  
นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่อง

ร้องเรียน 

แจ้งผลการตรวจสอบหรือความ
คืบหน้าของการด าเนินการให ้

ผู้ร้องทราบ  
(ภายใน  ๑๕ วัน) 

นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่องร้องเรียน 

แจ้งผลการด าเนินการให ้

ผู้ร้องทราบอีกครั้ง 
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     บทที่ 4 

      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 1. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน 
 1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน 
 2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ 

3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าทราบ 

 2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนดดังนี้ 
 

 
ช่องทาง 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข 

 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ทุกวัน 
 

1 - 5 วันท าการ      ส านักปลัด อบต.หนองค้า 

ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ทุกวัน 
 

1 - 5 วันท าการ www.Nongka-local.go.th 
 

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ ทุกวัน 1 - 5 วันท าการ          045-960529  

ร้องเรียนทาง Facebook 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ทุกวัน 1 - 5 วันท าการ https://www.facebook.com/nongka.
local  

 
4. การติดตามและประเมินผล 
 4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสการทุจริตที่ได้รับการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ 
 4.2 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสการทุจริตได้รับการติดตามผลการด าเนินงานในการ
แก้ไขปัญหา 
 4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน/การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. จัดท าโดย 
คณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  หมู่ที่ 5 ต าบลหนองค้า อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  33230 โทรศัพท์     
045-960529  เว็บไซต์ (www.Nongka-local.go.th)  Facebook Face book ขององคการบริหารสวนต าบล
หนองค้า https://www.facebook.com/nongka.local ช่องทาง Line : https://line.me/R/ti/g/DOuxC3Znz8   
ID : อบต.หนองค้า 
 
 

http://www.nongka-local.go.th/
https://www.facebook.com/nongka.local
https://www.facebook.com/nongka.local
http://www.nongka-local.go.th/
https://line.me/R/ti/g/DOuxC3Znz8


 

 

ภาคผนวค 

 

 

 

 

 

 

 



             

    แบบคําร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

       ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนร้องทุก/ร้องเรียนการทุจริต 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

  ข้าพเจ้า...............................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี...... ..........หมู่ท่ี.......... 
ต าบล...................................อ าเภอ.......................................จังหวัด................................... .โทรศัพท์.............................. 
อาชีพ............................................ถือบัตร....... ....................................................เลขที่....................................................  
ออกโดย....................................................วนัที่ออก............................................บัตรหมดอายุ... ..................................... 
มีความประสงค์ ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี.............................................................. ...... 
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
ทั้งนี้  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................  
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
 1)................................................................. ....................................... จ านวน..............ชุด 
 2)........................................................................................................  จ านวน..............ชุด 
 3)........................................................... ............................................. จ านวน..............ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงชื่อ).................................................  
             (...................................... ...........) 
          ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
      (ลงชื่อ).................................................ผู้รับค าร้อง  
             (.................................................)  
      ต าแหน่ง................................................  
                



 
   แบบแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ตอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น) 

ที่ ศก 75201 (เรื่องร้องเรียน)/...........................    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
         หมู่ที่ 5  ต าบลหนองค้า  อ าเภอพยุห์ 
         จังหวัดศรีสะเกษ 33230 

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

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

เรียน.........................................................................  

อ้าง  หนังสือร้องเรียน  เรื่อง................................................................ลงวันที่....................... ................................... 

  ตามท่ีท่านได้ขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว 
ตามทะเบียนรับ เรื่อง เลขรับที่.....................................................ลงวันที่.................................. .........ซ่ึงองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองค้า ได้พิจารณาและตรวจสอบเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า..........................................................................  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้.......................................................... ....... 
......................................................................................................................................... ................................................
.........................................................................................................................................................................................  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       (นายมงคล   แซ่ซือ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
โทร 045-917108 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     
 

        ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
                        ที่   ๒๔๐/2561 
           เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องการทุจริต 

      ****************************** 

  เพ่ือให้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ตามที่ระเบียบและกฎหมายได้ก าหนดไว้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๙ พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2552 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประกอบด้วย 

  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ประธานกรรมการ 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  กรรมการ 
  ๓. หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
  8. นิติกร     กรรมการและเลขนุการ 
 
  ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล และจัดท าเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   27  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  256๑ 
 
   
       (นายมงคล    แซ่ซือ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
 
 
 



 
 

   
    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

        *********************************** 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนร้องทุกข์ /เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ        
เพ่ือด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ให้เป็น ระบบราชการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ติดตามลงโทษผู้ทุจริตได้อย่างเด็ดขาดและเพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้นและท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนแจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสนองต่อ
นโยบายของรัฐ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงขอประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
   
       (นายมงคล    แซ่ซือ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
 
 
  
    
 
 
 
 


