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(ก) 
 

ค าน า 
 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ให้เป็นระบบราชการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ติดตามลงโทษผู้ทุจริตได้อย่างเด็ดขาด และเพ่ืออํานวยความสะดวก ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น และทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หมากฝ้าย มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ดําเนินงานได้รวดเร็วขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้ึนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
สนองต่อนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขึ้นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย 
  ทั้งนี้ เพ่ือคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึด 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจําเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ําเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์ 
สําหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนําไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบอยา่งมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดทํา 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย



 
 

 

 
( ข )  

สารบัญ 
 
เรื่อง             หนา 
คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
บทที่ ๑ บทนํา            ๑ 
 หลักการและเหตุผล          1 
 วัตถุประสงค์การจัดทําคูมือ         ๒  
 ขอบเขตการดําเนินงาน          2 
บทที ่๒ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการรองเรียน         3 
 คําจํากัดความ           3 
 มาตรการคมุครองผูรองเรียนและพยาน         4 
 ชองทางการรองเรียน          5 
 การกรอกขอมูลรองเรียนการทุจริตผานทางชองทางตางๆ       5 
บทที ่3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          6 
 การแตงตั้งผูรับผิดชอบ          6 
 การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ      6  
 การติดตามและประเมินผล          7 
ภาคผนวก             
 แบบคํารองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

- 1 - 

 
บทที่๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือดําเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
ติดตามลงโทษผู้ทุจริตได้อย่างเด็ดขาด และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้กับ
ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพในทํางานมากขึ้นและยังมีบทบาทหน้าที่หลักในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๐) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมแกบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมาก
ฝ้าย ทุกระดับในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตโดยร่วมกําหนดเป้าหมายการ
พัฒนากลยุทธ การปอ้งกัน ส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันคือความสําเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจเชื่อมั่นและ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
  นอกจากนี้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ยังมีหน้าที่
สําคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้ อง
เรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนช่องทางต่างๆ ในส่วนของกระบวนการ
ปฏิบัติงานนั้น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ได้ดําเนินการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ที่กําหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อ
สอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือ
ภายใน กําหนดเวลาที่กําหนดไว ตามมาตรา ๓๗” และ มาตรา ๔๗ “ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดโดยมี
ข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่๖๙/ 
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
  ซึ่งอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการจึงเป็นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย จําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือการป้องกันการ
ส่งเสริมการรักษาและการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและ
ยั่งยืนต่อไป 
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๒. วัตถุประสงคก์ารจัดท าคู่มือ 

 ๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานให้ 
เกิดเปน็รูปธรรมปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์ จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ ปฏิบัติงาน 

4) เพ่ือพิทักษส์ิทธิของประชาชนและผู้รอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท 
 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ใช้เป็นคูม่ือมาตรฐานการปฏิบัติงานดําเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบสําหรับ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจําศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ตั้งแต่ขั้นตอน
การแจง้เรื่องร้องเรียนไปจนถึงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจนเสร็จสิ้น 
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บทที่ ๒ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

 

๑. ค าจ ากัดความ 
• การร้องเรียนหมายถึงการให้ข้อมูลซึ่งสามารถนําไปเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีในกรณีที่มีการ

กระทําไมช่อบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบการทุจริตการใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง การใช้อํานาจโดยมิชอบ หรือการกระทําใด 
ๆ ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ 

• เรื่องรอ้งเรียนหมายถึงคําร้องเรียนที่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถร้องเรียนเมื่อพบการกระทําผิดต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. การไมป่ฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒. การปฏิบัติไมถู่กต้องตามมาตรฐานวิชาชีพจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 ๓. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
 ๔. การทุจริตตอ่หน้าที ่
 ๕. การใช้อํานาจในทางมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืน 
 ๖. การใช้ทรัพย์สินหรือสิ่งอํานวยความสะดวกใด ๆ ของหน่วยงานโดยมิได้รับอนุญาต  
 ๗. การไม รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุแหง่การขัดแย้ง 

 8. การเปดิเผยขอ้มูลองคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้ายโดยมิไดร้ับอนุญาต  
 ๙. การเรียกรับผลประโยชน ใด ๆ จากประชาชนผู้มาขอรับบริการ 

• ผู้รอ้งเรียน หมายถึง ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มที่แจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําที่ผิด
กฎหมายการใช้อํานาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการทุจริตการใช้เงินอย่างไม่ถูกต้อง การคอร์รัปชันต่อศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย เพ่ือให้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรือ
นํามาใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวขอ้ง 

• พยาน หมายถึง บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวน พนักงานผู้มีอํานาจ
สอบสวน พนักงานผู้มีอํานาจฟ้องคดีหรือศาล 

• ผู้ถูกกล่าวหา หมายถึง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ ปรากฏว่า ได้กระทําการอันเป็นมูลที่จะนําไปสู่ 
การถอดถอนจากตําแหน่ง การดําเนินคดี หรือการดําเนินการทางวินัยตามที่ได้บัญญัติไว้และให้หมายความรวมถึง
ตัวการ ผู้ใชห้รือผู้สนับสนุนในการกระทําดังกล่าวด้วย 

• การทุจริต หมายถึง การที่พนักงานหรือผู้บริหารมีเจตนากระทําโดยการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิดข้อมูลหรือ
ใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้ายทั้งทางตรงและทางอ้อม 

• ทุจริตต่อหน้าที่หมายถึงการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
1. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน ที่มิควรได้โดยชอบ

สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
๒. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตน

มิได้มีตําแหนง่หรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
๓. การใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทีม่ิควรได โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
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๔. การกระทําอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

• ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุง่หมายจะควบคุม การเก็บรักษา หรอืการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

• ประเภทของการทุจริตตามหลักสากลแบ่งออกเป็น ๗ ประเภท คือ 
(๑) การยักยอกทรัพย์ (Asset Misappropriation) 
(๒) การติดสินบนและการคอรรัปชัน (Bribery and Corruption) 
(๓) การตกแตง่รายงานทางงบการเงิน (Accounting Fraud) 
(๔) การทําสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Fraud) 
(๕) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) 
(๖) การฟอกเงิน(Money Laundering) 
(๗) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Fraud) 

 
๒. มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียนและพยาน 

  มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียนและพยาน 
1. ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย จะถือว่าข้อมูลของผู้ 

รอ้งเรียน และพยานทั้งหมดเป็นความลับสูงสุดและจะเปิดเผยเท่าที่จําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องเรียน
เทา่นั้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้รอ้งเรียนพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. การจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
หมากฝ้าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังโดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียน
และพยาน ทั้งหมดโดยเฉพาะชื่อนามสกุลเลขประจําตัวประชาชนและช่องทางการติดต่อทุกช่องทาง เช่น ที่อยู่ เบอร์  
โทรศัพท ์อีเมล หรือขอ้มูลอื่นใดท่ีจะบ่งชี้ไปถึงตัวบุคคลได้ จะถูกบันทึกและปกปิดเป็นความลับสูงสุดด้วยระบบเรื่อง
รอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตําบล 

3. พนักงานองคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ที่แจง้เรื่องร้องเรียนหรือให้ถ้อยคําในฐานะผู้  
รอ้งเรียนหรือพยานจะได้รับความคุ้มครองพยาน 

4. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย จะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยจะไม่ลด
ตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลกระทบทางลบต่อพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ที่ปฏิเสธการทุจริต
คอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทํานั้นอาจจะขัดต่อการปฏิบัติตามการบังคับบัญชาหรือทําให้หนว่ยงานราชการเสียหาย 
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3. ช่องทางการร้องเรียน 
- ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนเรื่องการทุจริตเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
๑) ผ่านหนา้เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย (www.nongmakfai.go.th) ผ่านแบ

รนเนอร์ “แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์” 
๒) รอ้งเรียนผ่านตู้แดงประจําหมู่บ้าน/กล่องรับความความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเทห ์/หนังสือ) 
๓) ผ่านทางจดหมาย/ไปรษณีย์จ่าหน้าถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย สํานักงาน 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย  352 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองหมากฝ้าย  อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
27160 (จดหมาย/บัตรสนเท /หนังสือ ) 

๔) ยื่นด้วยตนเองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที ่ณ ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหมากฝ้าย ชั้น๑ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
(แบบคํารอ้งทีจ่ัดให้ /บัตรสนเท /หนังสือ) 

๕) สายด่วนองคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ๐๕๓-173661 ต่อ ๑๑ 
๖) ผ่าน Email ของหน่วยงาน ( Nongmakfai@Gmail.com ) 
๘) รอ้งเรียนผ่านทาง Facebook ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย ชื่อ องค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย 
๔. การกรอกขอ้มูลร้องเรียนการทุจริตผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

๔.๑ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็บไซต ์
1. เขา้เว็บไซต์ http://www.nongmakfai.go.th/ 
๒. เลือกเมนูหลัก/ติดต่อเรา 
๓. เมนูย่อย การรอ้งเรียนร้องทุกข ์
๔. พิมพ์รายละเอียด ข้อความที่ประสงค์จะรอ้งเรียน 

๔.๒ วิธีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ใหข้้อมูลด้วยตนเองเปน็ลายลักษณ์อักษร 
๑. แจ้งชื่อนามสกุลเลขประจําตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของผู้ร้องเรียนอย่าง

ชัดเจน 
๒. แจ้งชื่อนามสกุลหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้าทราบ) และรายละเอียดอ่ืนๆของผู้ถูกกล่าวหา

อย่างเพียงพอ 
๓. ระบุเหตุแห่งการกระทาผิดที่เป็นขอ้มูลจริงมีหลักฐานพยาน (ถ้าม)ี อย่างครบถว้น  

๔.๓ การบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนโดยมีรายละเอียด คือ – สกุล ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่  

หมายเลขโทรศัพทติ์ดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
๒. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึก/ทะเบียน

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 

http://www.nongmakfai.go.th/
mailto:Nongmakfai@Gmail.com
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บทที ่๔ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
๑. การแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน 
 ๑. จัดตั้งศูนย์ /จุดรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน 
 2. จัดทําคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําศูนย์ 
 ๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้ายรับทราบ 
2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังศูนย์ รับ
เรื่องรอ้งเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย โดยมีขอ้ปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการตรวจสอบ

ช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ รับ
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองหมากฝ้าย 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน 

ภายใน 1-7 วันทําการ  

ร้ อ ง เ รี ยนผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์ 
องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหมากฝ้าย 

ทุกวัน 
ภายใน 1-7 วันทําการ  

ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน 1-7 วันทําการ  

ร้องเรียน E-mail  ทุกวัน ภายใน 1-7 วันทําการ  
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๔. การติดตามและประเมินผล 

๔.๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตที่ได้รับการดําเนินการภายใน ๑๕ วันทํา
การ 

๔.๒ ระดับความสําเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ได้รับการติดตามผลการ
ดําเนินงานในการแก้ไขปญัหา 

๔.๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน/จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 
 

 

 
 
 

 
แบบค ารอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
            องคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย 
 
       วันที่......... เดือน.......................... พ.ศ. ........... 

เรื่อง ............................................................................................................................................... 
เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย 
  ข้าพเจ้า......................................................  อายุ.........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...............  หมู่ที่……............ 
ตําบล................... อําเภอ………….................... จังหวัด............................ โทรศัพท์ .................................................. 
อาชีพ........................................ ถือบัตร..............................................เลขที่...........................................................  
ออกโดย................................................วันออกบัตร........................................บัตรหมดอายุ....................................... 
มีความประสงค์รอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติชอบกรณี...................... .................... ................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมากฝ้าย พิจารณาดําเนินการ ดังนี้………......................... .................. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
โดยขา้พเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ( ถ้าม ี) ไดแ้ก่  
๑) ...................................................................................................  จํานวน............ชุด 
๒) .................................................................................................. จํานวน............ชุด 
๓) ...................................................................................................  จํานวน............ชุด 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 
  

(ลงชื่อ).............................................................. 
(...........................................................) 

     ผู้รอ้งทุกข/์รอ้งเรียน 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับคําร้อง 
(...........................................................) 

ตําแหน่ง........................................................  


