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ของ 
องคก์ารบริหารส่วนโนนทองอินทร์ 
อ าเภอกูแ่กว้   จังหวัดอดุรธาน ี



 
ค าน า 

 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องก้นและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและ
คุ้มครอง จริยธรรมบุคลากรทุกระดับ เป็นแนวทางการด าเนินการจัดการร้องเรียนการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์   ทั้งนี้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตจ าเป็น ต้องมีขั้นตอนหรือ
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ซัดเจนและเป็น มาตรฐานเดียวกัน  เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความ เดือนร้อนของประซาซนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ในปี พ.ศ. 25๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  จึง ไดจ้ัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน สอด
รับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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บทที่  1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง วาง กรอบ 
การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการ ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการปองสันและปราบปรามการทุจริต การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

นอกจากนีย้ังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานที่เกีย่วช้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จากซ่องทางการร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ๕ ซ่อง ทาง ประกอบด้วย  

๑. ณ  ส านักปสัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  
๒. เบอรโ์ทร ๐๔๒-๒๑๙๙๑๑  ในวันและเวลาราชการ  
๓. ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.nontongin.go.th  
๔. ทาง www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
๕. สายด่วน   นายก อบต.  087-8677110   ปลดั อบต.  081-9037910 

ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 ที่ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อ
สอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการใหท้ราบภายในสิบห้า
วันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37”และ มาตรา 41“ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับการ
ร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจาก
บุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาด าเนินการให้
ลุล่วงไป....” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบั ติ
หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการจึงเป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองอินทร์จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการการ
ปฏิบัติงานร่วมกับอ่ืน เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้งเบาะแสบูรณาการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การ
ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่าง 
สูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 
 
 

http://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้บุคลากรผู้เกีย่วข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ริบผิดชอบสามารถน า ไปเป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการ
ทุจริตและประพฤติมีชอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

๒. เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใช้ 
เป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามจันตอนที่สุอดคล้องจับข้อ ก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เที่ยวข้องจับการริบเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบล้วนและเป็นประสิทธิภาพ 
 

บทที่  ๒  
ระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
๑. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อด้านการทุจริต ในหน่วยงาน ปีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เที่ยวข้อง 

2. ประสาน เร่งรัด และก าจับในเจ้าหน้าที่ผู้เที่ยวข้อง ด าเน้นการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ เที่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
2.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

๑. การใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพประกอบด้วย 
 ซื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
 วัน เดือน ปีของหนังสือผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียน ปรากฏ อย่างชัดเจนว่ามีมูล

ข้อเท็จจริง เที่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ชัดเจนเพียงพอที่
สามารถด าเน้นการสืบสวนหรือสอบสวนได้ 

 ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
๒. ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้าง กระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ 

บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
๓. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้ริบความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัตหิน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่ 
4. เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ค าร้องเรียน ที่เข้าสู่กระบวนยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ี ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 

 ค าร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ บริหารว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เนิน 

เรื่องเฉพาะกรณี 



-๓- 
๓. ขอบเขต 

ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง 
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์โดยผ่านทางช่องทาง 
๕ ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

๑. ณ  ส านักปสัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  
๒. เบอรโ์ทร ๐๔๒-๒๑๙๙๑๑  ในวันและเวลาราชการ  
๓. ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.nontongin.go.th  
๔. ทาง www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
๕. สายด่วน   นายก อบต.  087-8677110   ปลดั อบต.  081-9037910 

 

๔. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยง 
กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของส านักงาน  ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการรวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2.ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3.ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

4.คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
5.ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

7.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
มอบหมาย 

 

๕. ค าจ ากัดความ 
ส่วนราชการหมายถึง  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 

และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
รัฐวิสาหกิจ 

ผู้บริหารหมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียน 
/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา 
ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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เรื่องร้องเรียนหมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างในส่วนราชการ  การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่าน  ๕ ช่องทาง อันได้แก่  ณ  ส านักปสัด   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์    เบอร์โทร ๐๔๒-๒๑๙๙๑๑  ในวันและเวลาราชการ  
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.nontongin.go.th   ทาง www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองอินทร์    และสายด่วน   นายก อบต.  087-8677110   ปลัด อบต.  081-9037910 
 
 

บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
๑. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางซ่องทางต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โนนทองอินทร์ โดยใหเ้จ้าหน้าที่ผู้เกีย่วข้องด าเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามซ่องทางต่างๆ 
 เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เที่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
 เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

๑. กรณีเรื่องยุติ  ให้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 กัน 
๒. กรณีเรื่องไม่ยุติ  ให้ติงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลหรือด าเนินงาน  

ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 กัน 
 เจ้าหน้าที่จดัท ารายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตเสนอ ผู้บริหาร 

๒. การบนัทกึเรื่องร้องเรียน 
 กรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน โดยุมีรายละเอียด ซื่อ- สกุล ที่อยู่ หมายเลข 

โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุรวมถึง สาเหตุ 
 ทุกซ่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้อง เรียนลงสมุดบันทึกข้อ

รอ้งเรียน 
 การติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานหรือเจาหน้าที่ผู้เที่ยวข้องรายงาน

ผลการด าเนินการให้ คณะกรรมการร้องเรียนทราบ ภายใน 7 กันท าการ เพ่ือ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้อง เรียนทราบ 

 การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
     ๑. รวบรวมข้อมูล และรายงานสรุปการด าเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ บริหารทราบ 

๒. รายงานเรื่องร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เฟ่ือด าเนินการจัด ท าข้อมูลเซิง 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตของข้าราชการ 
 

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

*หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................... 
ชื่อผู้ร้องเรียน..........................................................................  
นามสุกล.......................................................................... 
จังหวัด.....................................  โทรศัพท์............................ ......... 
E-mail................................................. 

ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (เรื่อง)............................................................................................. ....................... 
รายละเอียด :: ............................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. .................................................... 

วัน/เดือน/ปี หรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุ............................................................................................................. 
เหตุการณ์โดยย่อ :: ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................ 

ผู้เกี่ยวข้องกระท าทุจริต (ถ้าสามารถระบุได้)................................................................................................. 
 

*ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ชื่อ................................สกลุ................................. หน่วยงาน
................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................. 

*สถานที่ติดต่อกลับ :: ......................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 
**  ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และสถานที่ติดต่อกลับ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ 
 
 

 
 
 
 

 
 


