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ค าน า 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม มีบทบาทหน้าที่หลักใน
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้ เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทาง ในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม ฉบับนี้จึง จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวกรอบการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  

ทั้งนี้ ให้การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน เป็นข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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1.หลักการและเหตุผล  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้ สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดก าหนดยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตไวคือ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยก าหนดเป้าหมายไววา ภาครัฐ 
มีความโปร่ ง ใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ  และตามแผนแม่บทภายใ ต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไววา 
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไวว่าในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ ในอันดับ 1 ใน 20  

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเปน็หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสูทองถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนอยา่งแท้จริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 

 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ให้เป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
พังเทียม ขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล           
พังเทียม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการราชการและประชาชน  

 ๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริต อีกทั้งเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจาหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจ า พนักงานจ้าง หรือข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
 

 ๓. สถานที่ตั้ง  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม เลขที่ 103 หมู่ที่ 1  ต าบลพังเทียม  อ าเภอ             

พระทองค า จังหวัดนครราชสีมา   
  

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล               

พังเทียม 
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๕. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม                  
มี ขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5.2 เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการ 
ทุจริต คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบต่างๆ 

5.3 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

6. ค าจ ากัดความ 
    “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่  

“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
พังเทียม ผ่านช่องทางต่างๆ  
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง คณะผู้บริหาร พนักงานงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม 
  “ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

  “ประพฤติมิชอบ” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่ างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่ง
หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติ  หรือ        
ละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  
  “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต”  หมายถึง  ช่องทางต่างๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์ 
 

7. ขอบเขต 
  กรณีร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  

8.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา         
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลให้ผู้บริหารทราบและ
พิจารณาสั่งการ 

 

แจ้งผลด าเนินการให้ผู้เรียนทราบ 
(๑๕ วัน) 

 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

น าเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 

www.phungtheam.go.th 
 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐ 4439 1919  

โทรสาร 0 4439 1919 
 

5. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
ส่งมาที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพังเทียม 
เลขที่ 103 หมู่ที่ 1  

ต าบลพังเทียม  
อ าเภอพระทองค า             

จังหวัดนครราชสีมา 30220 
 

3 
 
9. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   10.๑ ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
  10.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพังเทียม 
  10.๓ แจ้งค าสั่งใหเ้จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๑1.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตจากช่องทางต่าง ๆ 
  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง          
ต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
เพื่อแจ้งผลให้ผู้เรียนเรียน

ทราบ 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตองค์การบริหารส่วน

ต าบลพังเทียม 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน  ๑5  วันท าการ ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล         

พังเทียม 
www.phungtheam.go.th 

ทุกวัน ภายใน  ๑5  วันท าการ ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐ 4439 1919  

โทรสาร 0 4439 1919 

ทุกวัน ภายใน  ๑5  วันท าการ ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการก าหนด 

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
ส่งมาที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลพังเทียม 
เลขที่ 103 หมู่ที่ 1 

ต าบลพังเทียม อ าเภอ          
พระทองค า จังหวัด

นครราชสีมา 30220 

ทุกวัน ภายใน  ๑5  วันท าการ  
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๑2. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
  ๑๑.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  
   ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่เกี่ยวกับการร้องเรียนชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
   ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  ๑๑.๒ ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ ไม่เป็นเรื่องสร้างกระแสข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที ่ 
  ๑๑.4 ค าร้องเรียนต้องไมเ่ข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
   ๑) ค าร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจน
และเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได ้ 
   ๒) ค าร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว  
   3) ค าร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิแห่งสภาพระหว่างบุคคลด้วยกันเอง 
  

13. การบันทึกข้อร้องเรียน 
   13.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด  ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือประสานติดต่อ ตลอดทั้งพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานที่เกิดเหตุ  

13.2 เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในทะเบียนรับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งระบุช่องทางของ
การร้องเรียน เช่น ผ่านเว็บไซต์ ทางโทรศัพท ์เป็นต้น 

13.3 กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้สอบถามผู้ร้องเรียนให้ได้ข้อเท็จจริง
พอสมควรเท่าที่จะด าเนินการสืบสวนสอบสวนได้ พร้อมทั้งชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือประโยชน์ใน
การสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป 

 

 ๑4.การติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน  
ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการสืบสวนสอบสวน หาก

ไม่ได้ข้อยุติภายใน 15 วันท าการนับแต่ได้รับข้อร้องเรียน  ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ แจ้งผลการด าเนินการ
เบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วันท าการนับแต่ได้รับข้อร้องเรียนต่อไป  

๑5. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน  
  15.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียม ทราบเมื่อสิ้น 6 เดือนของทุกปีงบประมาณ  
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  1532 ให้รวบรวมและรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพังเทียม ทราบหลังจากสิ้นปีงบประมาณของทุกปี เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวม
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

แบบค าร้องเรียนการทุจริต 
       

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

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

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
   

  ข้าพเจ้า...............................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.......  
ต าบล...........................................อ าเภอ................................จังหวัด............................โทรศัพท์................................  
อาชีพ.........................................เลขที่บัตรประชาชน................................................ออกโดย.....................................  
วันออกบัตร........................................บัตรหมดอายุ.............................................มีความประสงค์ร้องเรียนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
.............................................................................................................................................................................. ...... 
........................................................................... ................................................................................................... ......  
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
...................................................................................................................................................................... ..............  
................................................................................................................... .................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  

  ทั้งนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่  

๑)......................................................................................................จ านวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จ านวน............................ชุด
๓)................................................................................... ...................จ านวน............................ชุด  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป  
   

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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


