
 

 

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเร่ืองรองเรียนการ

ทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลหนองบวั  

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 



 

1.วัตถุประสงค 

 1 เพื ่อใหบุคลากรผู เกี ่ยวของหรือเจาหนาที ่ผู ร ับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทางการ

ดำเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการ

ทุจริตและประพฤติไมชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2 เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเ รื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ี

เก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

          3) เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับ ผูเขามาปฏิบัติงาน

ใหม พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงและเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือ ผูใหบริการและ

สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที ่มีอยู  รวมถึงเสนอแนะ ปรังปรูงกระบวนการ ในการ

ปฏิบตัิงาน 

         4) เพื ่อพิทักษส ิทธิของประชาชนและผู ร องเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (good 

governance) 

2.บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

                  มีบทบาทหนาที่ในการดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสำคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการตางๆ ในการตอตานทางทุจริตในองคกรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย

ปฏิบัติการ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

๑  เสนอแนะแกหัวหนาเก่ียวกับการปกปองและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน

ราชการ รวมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

สวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ

นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 

๒  ประสาน เรงรัด และกำกับใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

๓  ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิ

ชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการ 

๔  คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 

๕  ประสานงาน ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุมครองจริยธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๖  ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบและการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๗  ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 



3.การรองเรียน/แจงเบาะแส 

                 ๑) ดวยตนเอง องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 

                 ๒) เว็บไซต องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว “http://www.nbsao.go.th/” 

                 ๓) Fanpage Facebook “องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว” 

                 ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 

        5 โทรศัพท : 042 – 312 - 725 

4.หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1 ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  

 2 วัน เดือน ป ของห นังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 

 3 ขอเท็จจริงหรือพฤติก ารณ ประกอบ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน วามีมูล

ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชัดแจง เพียงพอท่ีจะ

สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

 4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี  - ใชถอยคำสุภาพหรือขอความสุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สำนักปลัด งานนิติการ องคการ

บริหารสวนตำบลหนองบัว 

1.รับเรื่องรองเรียนผานตูไปรษณีย 

 

2. รับรองเรียนผานทางเว็บไซต 

3. รับเรื่องรองเรียนผานเว็บไซต 

4.รับเรื่องรองเรียนผานกลองรับเรื่อง

รองเรียน 

 

 

ลงทะเบียนรบั/ปะสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดำเนินการ 1 - 3 วัน 

รวบรวมขอเท็จจริง 3-5 วัน 

รายงานผูรองเรียนภายใน 7 วัน 

ผลรายงานเปนท่ีพอใจ ยุติเรื่อง 

ผลการรายงานไมเปนท่ีพอใจ สงเรื่อง

ตอหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละเรื่อง 

(ระยะเวลาข้ึนอยูประเภทของงาน  



 

๗.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                ๑) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว รับเรื่อง

รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 5 ชองทาง 

                 ๒) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่อง

รองเรียน/แจงเบาะแสดานกานทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                 ๓) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึง

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา 

                 ๔) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดำเนินการ / 

ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง 

                 ๕) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตน

ภายใน ๑๕ วัน 

                 ๖) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ

ดำเนินงานจากหนวยท่ีเก่ียวของ 

                 ๗) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล

และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 

                 ๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

๘.การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

                 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถ่ีในการ
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับขอ
รองเรียน เพ่ือประสานหาทาง

แกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตัวเองผาน
กลองรับเรื่องรองเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

รองเรียนทางเฟสบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

  

    

 



 

 

แบบคำรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

องคการบริหารสวนตำบลหนองบวั 

                                                                          ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 

                             ขาพเจา..............................................................อายุ......................ป       อยู 

บานเลขท่ี...................หมูท่ี.............ตำบล...........................อำเภอ...........................จังหวดั................................. 

โทรศัพท.....................................อาชีพ............................................. มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส

การตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลโนนเมือง  พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือ

และแกไขปญหาในเรื่อง

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

                             ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตรงขางตน

เปนจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก 

๑  .................................................................จำนวน..........................................ชุด 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

ลงชื่อ..........................................................ผูยื่นคำรอง    ลงชื่อ...........................................................เจาหนาท่ี 

       (……………………………………………….)                               ( นางสาวกิตติยา  ปญญา ) 

 

ลงชื่อ.....................................................................        ลงชื่อ............................................................... 

            (  นางจิราพร   จันทศิลา  )                                 ( นายวรีะชัย   ไชยรัตน ) 

หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว         ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 

 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 

ลงชื่อ................................................................. 

(……………………………………………………….) 

 


