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คาํนาํ 

  คู่มือการปฏิบติังานเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคง้ยางฉบบั

น้ี จดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสรา้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายดา้นการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลโคง้ยาง 

ทั้งน้ี การจดัการเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตจาํเป็นตอ้งมีขั้นตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหก้ารบริหารราชการเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 

ยุติธรรมควบคู่กบัการพฒันา บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข ตลอดจนดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของ

ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความรวดเร็วและเกิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 1 

บทนาํ 

 1.1  หลกัการและเหตุผล 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคง้ยาง มีบทบาทหน้าท่ีในการกาํหนดทิศทาง วาง

กรอบการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุม้ครอง

จริยธรรมของส่วนราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสรา้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตการส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคง้ยาง 

  นอกจากน้ี ยงัมีหน้าท่ีสาํคญัในการรบัแจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียนประสาน 

ติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการ

รอ้งเรียนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคง้ยาง ทั้ง 4 ช่องทาง ประกอบดว้ย 

  ช่องทางท่ี 1  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลโคง้ยาง (กรณีรอ้งเรียน

ดว้ยตนเอง)  

  ช่องทางท่ี 2  เวปไซต ์www.kongyang.go.th 

  ช่องทางท่ี 3  www.facebook.com/อบต.โคง้ยาง สงูเนิน 

  ช่องทางท่ี 4  โทรศพัท ์ 093-3944553 

 1.1  วตัถุประสงค ์

  1)  เพ่ือใหบุ้คลากรผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือเจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบสามารถนําไปเป็น

กรอบแนวทางการดําเนินงานใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ปฏิบติังานตามมาตรฐานกระบวนการจดัการเร่ือง

รอ้งเรียนดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2)  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการจดัการเร่ืองรอ้งเรียนดา้นการจริตและประพฤติ

มิชอบ ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัเร่ืองราวรอ้งทุกขอ์ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

  3)  เพ่ือพิทกัษ์สิทธิของประชาชนและผูร้อ้งเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

ระบบการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต 

 

  2.1  บทบาทหนา้ท่ีรบัผิดชอบของหน่วยงาน 

         มีบทบาทหน้าท่ีในการดาํเนินการเสริมสรา้งความเขม้แข็งและเครือข่ายสาํคญัใน

การขบัเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

         1.  จดัทําแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรว์่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครฐัและนโยบายของรฐับาลท่ี

เก่ียวขอ้ง 

         2.  ประสาน เร่งรดั และกาํกบัในเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ดาํเนินการตามแผนปฏิบติั

การป้องกนัการทุจริตขอหน่วยงาน 

         3.  ดําเนินการเก่ียวกับขอ้รอ้งเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน้การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 

         4.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือไดร้บัมอบหมาย 

  2.2  หลกัเกณฑใ์นการรบัเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริต 

         2.2.1  ใชถ้อ้ยคาํหรือขอ้ความสุภาพ ประกอบดว้ย 

         1)  ช่ือ ท่ีอยูข่องผูร้อ้งเรียนชดัเจน 

         2)  วนั เดือน ปีของหนังสือรอ้งเรียน 

         3)  ขอ้เท็จจริง หรือพฤติการณข์องเร่ืองท่ีรอ้งเรียน ปรากฏอยา่งชดัเจนวา่

มีมูลขอ้เท็จจริง เก่ียวกบัการทุจริตของเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานชดัเจนเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการ

สืบสวนหรือสอบสวนได ้

         4)  ระบุพยานเอกสาร พยานวตัถุและพยานบุคคล (ถา้มี) 

         2.2.2  ขอ้รอ้งเรียน ตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดห้วงัสรา้งกระแสหรือสรา้ง

ข่าวท่ีเสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

         2.2.3  เป็นเร่ืองท่ีผูร้อ้งเรียนไดร้บัความไม่ชอบธรรม อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีต่างๆ ของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคง้ยาง 

         2.2.4  ไมเ่ป็นคาํรอ้งเรียนท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

          1)  คาํรอ้งเรียน ท่ีเขา้สู่กระบวนยุติธรรมแลว้ หรือเป็นเร่ืองท่ีศาลไดมี้คาํ

พิพากษาหรือคาํสัง่ถึงท่ีสุดแลว้ 

          2) คาํรอ้งเรียนท่ีเกิดจากการโตแ้ยง้สิทธิระหวา่งบุคคลหรือบุคคลดว้ยกนั 

   นอกเหนือจากหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูบ้ริหารวา่จะรบัไว ้

พิจารณาหรือไม ่เป็นเร่ืองเฉพาะกรณี 

 

 



บทท่ี 3 

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน 

 

 3.1  กระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ 

  ผูร้อ้งเรียนยื่นเร่ืองรอ้งเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล     

โคง้ยาง โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

  3.1.1  เจา้หนา้ท่ีรบัเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตตามช่องทางต่างๆ 

  3.1.2  เจา้หนา้ท่ีประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

  3.1.3  เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

   -  กรณีเร่ืองยุติ 

       ใหแ้จง้ผลใหผู้ร้อ้งเรียนทราบภายใน 7 วนั 

   -  กรณีเร่ืองไมยุ่ติ 

       1)  ใหต้ั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง 

       2)  แจง้ผลหรือดาํเนินงานใหผู้ร้อ้งเรียนทราบภายใน 7 วนั 

  3.1.4  เจา้หนา้ท่ีจดัทาํรายงานสรุปผลเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตเสนอผูบ้ริหาร 

 3.3  การบนัทึกเร่ืองรอ้งเรียน 

  3.3.1  กรอบแบบฟอร์มบันทึกเร่ืองร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่

หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ เร่ืองรอ้งเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุ 

  3.3.2  ทุกช่องทางท่ีมีการรอ้งเรียน เจา้หน้าท่ีตอ้งบนัทึกขอ้รอ้งเรียนลงสมุดบนัทึกขอ้

รอ้งเรียน 

 3.4  การติดตามแกไ้ขปัญหาเร่ืองรอ้งเรียน 

  ใหห้น่วยงานหรือเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งรายงานผลการดําเนินการใหค้ณะกรรมการ

รอ้งเรียนทราบ ภายใน 7 วนัทาํการ เพ่ือดาํเนินการแจง้ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ 

 3.5  การรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้บ้ริหารทราบ 

  -  รวบรวมขอ้มลู และรายงานสรุปการดาํเนินการเร่ืองรอ้งเรียนใหผู้บ้ริหารทราบ 

  -  รายงานเร่ืองรอ้งเรียนหลงัจากส้ินปีงบประมาณ เพ่ือดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลเชิงสถิติ

เร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตประจาํปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต 

 
1. สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
2. ผ่านหน้า www.kongyang.go.th 
3. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
4. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
5. ย่ืนโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
6. โทรศัพท์  093-3944553 

 

ช่องทาง 
ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับข้อร้องเรียนเพื่อ 
ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดํารงธรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

ทุกคร้ังที่มี
ผู้ร้องเรียน 

ภายใน 1 - 2 วันทําการ - 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโค้งยาง 
www.kongyang.go.th 

ทุกวัน ภายใน 1 - 2 วันทําการ - 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 
093-3944553 

ทุกวัน ภายใน 1 - 2 วันทําการ - 

Facebook อบต.โค้งยาง สูงเนิน ทุกวัน ภายใน 1 - 2 วันทําการ - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนงัสือรอ้งเรียนการทุจริตของขา้ราชการ 

 

วนัท่ี.............เดือน........................................พ.ศ.  ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ช่ือกล่าวหา / ขอ้รอ้งเรียน เร่ือง ............................................................................................................... 

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

รายละเอียด : ........................................................................................................................................ 

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

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

วนั / เดือน / ปี หรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุ .................................................................................................. 

เหตุการณโ์ดยยอ่ ..................................................................................................................................... 

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

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

ผูเ้ก่ียวขอ้งกระทาํทุจริต (ถา้สามารถระบุได)้ .......................................................................................... 

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

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

 

 

 

 

 

*สถานท่ีติดต่อกลบั 

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

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

** ขอ้มลูเก่ียวกบั ช่ือ สกุล หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์ และสถานท่ีติดต่อกลบั จะถูกจดัเก็บเป็นความลบั 

*** หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน ...........................................................................................................ช่ือผูร้อ้ง 

เรียน ................................................................................................................................................................ 

นามสกุล ........................................................................................................................................................ 

จงัหวดั ............................................................................................................................................................. 

โทรศพัท ์.......................................................................................................................................................... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*** ผูท่ี้สามารถใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมได ้

ช่ือ........................................................................ สกุล .................................................................................................... 

หน่วยงาน........................................................................ หมายเลขโทรศพัท ์................................................................... 


