
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

อ าเภอเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี 
 

 



 

ค าน า 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบติดตามลงโทษผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง จึงจัดท าขึ้น เพ่ือเป็น 
แนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ทั้งนี้การจัดการข้อ
ร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 

 

 

 

       ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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1.หลักการและเหตุผล 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญ 
ของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลได้มาก าหนด 
อยู่ในยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนในการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CIP) ของประเทศไทย ตาม
วัตถุประสงค์ของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปราม 
การทจุริตของหน่วยงาน โดยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ให้เป็นระบบราชการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ 
ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

 
2.การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

ด้วยรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปชั่นในวงราชการเป็น  
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
และเอกชน ร่วมกันในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากขึ้น 

3.สถานที่ตั้ง  

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงตั้งอยู่ 329 หมู่ 4 ต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
34160 

 
4.หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 2.วางมาตรการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
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5.วัตถุประสงค์ 

 1.เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการ 
ทุจริตคอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบต่างๆ 
 2.เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อ 
ร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ   

6.ค าจ ากัดความ 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
“การด าเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงการ 

ได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน 
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วย
ตนเองได้ที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ในวันและเวลาราชการ ,ทางไปรษณีย์ อบต.ป่าโมง 
329 ม.4 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ,ทางเว็บไซต์www.pamong.go.th ,ทางอีเมล์ E-
mail : pamongdetudom.ub@gmail.com ,ทางโทรศัพท์/โทรสาร ที่หมายเลข 045-252712 ในวันและ
เวลาราชการ ,แอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค (Facebook) ชื่อ องค์การบริหาร ส่วนต าบลป่าโมง (ศูนย์ปฏิบัติการ) ,
แอพพลิเคชั่นไลน์ QR Code ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ อบต.ป่าโมง ,โทรศัพท์มือถือนายก อบต.
ป่าโมง โทร 087-961-8231 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบล

ป่าโมง 
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง เช่น พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น พบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 7.1 ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ในวันและเวลาราชการ ,ทาง
ไปรษณีย์ อบต.ป่าโมง 329 ม.4 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 ,ทางเว็บไซต์
www.pamong.go.th ,ทางอีเมล์ E-mail : pamongdetudom.ub@gmail.com ,ทางโทรศัพท์/โทรสาร ที่
หมายเลข 045-252712 ในวันและเวลาราชการ ,แอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค (Facebook) ชื่อ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่าโมง (ศูนย์ปฏิบัติการ) ,แอพพลิเคชั่นไลน์ QR Code ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
อบต.ป่าโมง ,โทรศัพท์มือถือนายก อบต.ป่าโมง โทร 087-961-8231 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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7.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน และด าเนินการ 

สืบสวน/สอบสวน หาข้อเท็จจริง 
7.3 หากพบว่าไม่มีมูล ก็เสนอผู้บริหารยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
7.4 หากพบว่ามีมูล ด าเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพ่ง และรายงานผลการด าเนินการเสนอ

ผู้บริหาร และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
7.5 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอผู้บริหาร 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน 

 

ด าเนินการสืบสวน/สอบสวน 

 

มีมูล ไม่มีมูล 

ด าเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพ่ง          ยุติเรื่อง 

ติ

เร่ื

อง 

 

รายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 

 

 

เสนอผู้บริหาร 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

(กรณีระบุชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) 

ช่องทางการรอ้งเรียน 

1.ด้วยตนเองทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ในวันและเวลาราชการ 
2.ทางไปรษณีย์ส่งมาที่ 329 หมูท่ี่ 4 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม   
   จ.อุบลราชธาน ี34160                                                     
3.เว็บไซต์: www.pamong.go.th 
4.E-mail : pamongdetudom.ub@gmail.com 
5.ทางโทรศัพท์/โทรสาร : 045-252712 ในวันและเวลาราชการ 
6.Face Book : องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง (ศูนย์ปฏิบัติการ) 
7.Line:ร้องเรียนการทจุริต และประพฤตมิชิอบ อบต.ป่าโมง 
8.นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าโมง 063-3985453 

 

http://www.pamong.go.th/
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8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 

8.1ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ 
 1) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนชัดเจน 

2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน 
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ

ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 8.2 ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.3 เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการด าเนินการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง 
 
9.การบันทึกข้อร้องเรียน 
 9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 
หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหต ุ 
 9.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ ร้องเรียน 
 
๑0. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๕ วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู ้ร้องเรียน
ต่อไป 
๑1. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 - รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์ การจัดการข้อ 
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กรต่อไป 
 
12.มาตรฐานงานการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 -กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/ เว็บไซต์/โทรศัพท์/ 
Face Book ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ 
วันท าการ 
 
13.จัดท าโดย 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
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แบบฟอร์มหนังสือรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป 

 

       เขียนที่............................................................................ 

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................อายุ..................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่................บ้าน......................................................ต าบล.. .........................................
อ าเภอ.............................................................จังหวัด......................................... เบอร์โทรศัพท์....................................
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
................................................................... .......................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 

 ดังนั้น  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................
จึงใคร่ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์  มายังองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง เพ่ือให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปญญหา ดังนี้
................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................  

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นที่ได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  
เป็นความ จริงทุกประการ และขอรับผิดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการน าความเท็จ
มาร้องทุกข์ต่อ เจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน จึงลง ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย  คือ 
 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน..................ฉบับ 
 2.  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ านวน..................ฉบับ 
 3.  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จ านวน...................ราย 
 4.  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................... .............................. 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
    (ลงชื่อ)...................................................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
     (..............................................................................)  
    ต าแหน่ง................................................................... ........................(ถ้ามี) 
    หมายเลขโทรศัพท์................................................................ 


