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คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ 
การจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

๑. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖                 
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง                     
เพื ่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู ่ที ่ด ีของประชาชน                            
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง                              
มีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแส              
การทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนตำบล                   
หนองแม่นา จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บ
รักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความ
เดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓. สถานที่ตั้ง 

  ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที ่ 

๕. วัตถุประสงค ์

  ๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื ่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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๖. คำจำกัดความ 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
  “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
  “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/              
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
  “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที ่มาติดต่อราชการ                
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
  “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื ่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book 

๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

8. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
1. ทางไปรษณีย์ เลขที่ 63 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์    
    67270 
2. ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  http://www.nongmaena.go.th/ 
3. ทาง Face Book “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา” 
    https://www.facebook.com/SAOnongmaena 
4. ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

9. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 2. วันเดือนปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 3. ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏอย่างชัดเจน

ว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานชัดเจนเพียง
พอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

 4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 5. ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongmaena.go.th/
https://www.facebook.com/SAOnongmaena
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10. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ / วิธีการร้องเรียนการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-๔- 

 

 
 

 

 

คัดแยก วิเคราะห์เนื้อหาเรื่องร้องเรียน 

สรุปความเห็นเสนอ จัดทำหนังสือเสนอ
ผู้บังคับบัญชา/ประสานงานหน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

 (๑๕ วันทำการ) 

ยุติเรื่อง - แจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุตเิรื่อง - แจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

รบัรายงานและติดตามความก้าวหน้าผล
การดำเนินงาน 

๑. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

๓. ร้องเรียนทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

 

ยุติ ไม่ยุติ 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

เก็บข้อมูลในระบบงานสารบรรณ/ 
จัดเก็บเรื่อง 

สิ้นสุดการดำเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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11.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจาก
ช่องทางการร้องเรียนทั้ง 4 ช่องทาง 

20 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ ้นไป 
ทราบและพิจารณา 

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้อต้นภายใน 15 วันทำการ 
6. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. เจ้าหน้าที ่ศูนย์ฯ เก็บข้อมูลในระบบงานสารบรรณ เพื ่อการประมวลผลและสรุป

วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
8. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดเก็บเรื่อง 

๑2.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ 

  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ช่องทางต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนทางกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
อบต.หนองแม่นา  

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน 

ภายใน  ๑5  วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
อบต.หนองแม่นา  

ทุกวัน ภายใน  ๑5  วันทำการ  

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน  ๑5  วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Face Book
อบต.หนองแม่นา 

ทุกวัน ภายใน  ๑5  วันทำการ  

 
๑3. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

  ๑. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

๒. ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที ่เป็นการร้องเรียนเกี ่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน  เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทำ
บันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  ๓. ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล                    
หนองแม่นา ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง               
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๔0 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 

๑4.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

  ให้หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ                      
เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

๑5.  การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  ๑. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
  ๒. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
องค์กร  ต่อไป 

๑6.  มาตรฐานงาน 

  การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณี
ได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาดำเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์                
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ 

๑7.  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์ม คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ภาคผนวก) 

๑8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
- หมายเลขโทรศัพท์  0-5692-4236 
- หมายเลขโทรสาร  0-5692-4235 
- เว็บไซต์  http://www.nongmaena.go.th/ 
- Face Book https://www.facebook.com/SAOnongmaena 

http://www.nongmaena.go.th/
https://www.facebook.com/SAOnongmaena


 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

 

                ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

                   อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 

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

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

เรียน  นายกอง๕การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

  ข้าพเจ้า.........................................................................................................อายุ ....................ปี
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่..................ตำบล..........................................อำเภอ.................. ........................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์...............................................อาชีพ................................... ............
เลขบัตรประจำตัวประชาชน.............................................................ออกโดย........................................................
วันหมดอายุ................................................................................................................... ......................................... 

  มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นาพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ หรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง...................................... 
....................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................. 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็น
จริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

1) .............................................................................. .............................จำนวน.................ชดุ 
2) .............................................................................. .............................จำนวน.................ชดุ 
3) .............................................................................. .............................จำนวน.................ชดุ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ยื่นคำร้อง  (ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที ่

         (.......................................................)          (.................................................)  

 

/เรียน หัวหน้า... 
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เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

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

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

 

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

       (.........................................................) 

วันที่............................................................. 

 

เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

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

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

 

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

       (.........................................................) 

วันที่............................................................. 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

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

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

 

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

       (.........................................................) 

วันที่............................................................. 

 

 

 


