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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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  ค าน า 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง มีบทบาทหน้าที่หลัก   
ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันการทุจริตดละประพฤติมิชอบ การส่งเสริมดละ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันดละปราบปราม  
การทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย  ด้านการป้องกันดละ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมดละคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นดยร่วมก าหนด
เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามดผนงานหรือนครงการที่วางไว้ไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน             
คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพดละประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสานงาน รวมถึง
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดละประพฤติมิชอบจากทุกช่องทาง      

  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง จึงได้จัดท าคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประนยชน์ส าหรับหน่วยงาน 
ดละบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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คู่มือการปฏิบัตงิานรับเร่ืองการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 

1. หลักการและเหตุผล     

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง มีบทบาทหน้าที่หลัก     
ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันดละปราบปรามการทุจริตดละประพฤติมิชอบ   
การส่งเสริมดละคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน    
ดละปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการ
ป้องกันดละปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมดละคุ้มครองจริยธร รมบุคลากรองค์การ          
บริหารส่วนต าบลนนนดดง ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม ดละสร้างเครือข่าย          
ในการป้องกันดละปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตนดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์
การป้องกันการส่งเสริมดละคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามดผนงานนครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพดละประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ 
เชื่อมั่น ดละศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น า ไปสู่ค่าดัชนี ภาพลักษณ์ของประเทศไทย        
(CPI : Corruption Perception Index)  

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับดจ้งเบาะดสดละเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตดละประพฤติมิชอบ จากช่องทาง  การร้องเรียนของ
ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ในส่วนของการปฏิบัติงานด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ดละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง                     
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือดจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่
ก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ          
ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็น
เรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง  เพ่ือให้ดนวทาง
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน ดละมีประสิทธิภาพดละประสิทธิผล 
สามารถดก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ดละความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ คือ การป้องกัน ส่งเสริม การรักษา ดละ
การฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ของระบบอย่างสูงสุดดละยั่งยืนต่อไป 
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2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติด้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์  ยุติธรรม ควบคู่กับ       
การพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการดก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับดจ้งเบาะดส       
การทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดงจึง
ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้น  ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษา
เรื่องราวไว้เป็นความลับดละปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบดละได้รับความเดือดร้อน
จากการร้องเรียน 

3. สถานที่ตั้ง  

ตั้งอยู่   ณ  เลขที่  339 หมู่  5 องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง ต าบลนนนดดง         
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  36170  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ดละให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารให้ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการดละข้อเสนอดนะของประชาชน 

5. วัตถุประสงค์   
 1.เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบดนวทาง 

การด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดจ้ง
เบาะดสด้านการทุจริตดละประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ดจ้งเบาะดสด้านการทุจริต
ดละประพฤติมิชอบ  ใช้เป็นดนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน  ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ
หลักเกณฑ์  ดละกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  อย่างครบถ้วนดละมีประสิทธิภาพ  

 3.เพ่ือเป็นหลักฐานดสดงขั้นตอนดละวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา 
ปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือให้พัฒนาการท างาน รวมทั้งดสดงหรือเผยดพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ
สามารถเข้าใจดละใช้ประนยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอดนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

 4. เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนดละผู้ร้องเรียนการทุจริต ดละดจ้งเบาะดสด้านการทุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล  

6. ค าจ ากัดความ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนนนดดง 

“ทุจริต”  หมายความว่า  การดสวงหาผลประนยชน์ที่มิควรได้นดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 

/ประพฤติมิชอบ...    
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“ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งในต าดหน่งหรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าดหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูดลการรับ การเก็บรักษาหรือการใช้ เงินหรือ
ทรัพย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม ดละ
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน”  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่นดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ดละข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม  ไม่ค านึ งถึงประนยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งดละไม่มี     
ธรรมาภิบาล ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ  ดบบดผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

“การตอบสนอง”  หมายถึง  การส่งต่อให้ดก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบดละน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  ดจ้งตักเตือน ด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบกฎหมาย 
พร้อมกับดจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน  15 วัน ทั้งนี้ กรณีข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ ที่อยู่  หรือหมายเลขนทรศัพท์ที่ติดต่อได้  หรือติดต่อทางอีเมลของผู้ร้องเรียน            
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงดจ้งตักเตือน
ด าเนินคด ีหรืออ่ืนๆ ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด 

“ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการดละประชาชนทั่วไป 

“ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกดละทางลบ  ทั้งทางตรงดละ
ทางอ้อม  จากการด าเนินการของส่วนราชการ  เช่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

 “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ข้อเสนอดนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 

“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่างๆ  นดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์  การให้ข้อเสนอดนะ การให้ข้อคิดเห็น 
การร้องขอข้อมูล 

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  เช่น ติดต่อด้วยตนเอง  ติดต่อทางนทรศัพท์  เว็บไซต์ อีเมล เฟซบุ๊ก ไลน์ 

7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  ตั้งดต่เวลา  
08.30 – 16.30  น. 

 

 

                                                                                     /8.บทบาทหน้าที.่..    
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8. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มดข็งดละเป็นเครือข่ายส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนนยบาย  ดละมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมนยงกับ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน  
   1. เสนอดนะดก่หัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับการป้องกันดละปราบปรามการทุจริตดละ   
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าดผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต. ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันดละปราบปรามการทุจริต  ดละนนยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
   2. ประสาน  เร่งรัด ดละก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามดผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ อบต.    
   3. ด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต  การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ใน อบต. 
   4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
นนนดดง 
           5. ประสานงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันดละปราบปรามการทุจริตดละประพฤติมิชอบดละ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   6. ติดตาม  ประเมินผล ดละจัดท ารายงานการป้องกันดละปราบปรามการทุจริตดละ
ประพฤติมิชอบ ดละการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอหัวหน้าส่วนราชการดละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   7. ปฏิบัติงาน  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับมอบหมาย                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                             /9. ดผนผัง...    



- ๕ - 
 
9. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  

 
 

 
 

                   

 

 

 

 

 

        

 

            ยุติ                                            ไม่ยุติ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
/10.ขั้นตอนการ... 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒.  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์

องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

www.nondaeng.go.th 

๓. ร้องเรียนทางนทรศัพท์ / นทรสาร 

063-629-9500 

๔.ร้องเรยีนทาง Facebook , Line , 

 Email  หรือไปรษณยี์   
องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 
 

ยุติเรื่องดจ้งผูร้้องเรียน/ 
ดจ้งเบาะดสทราบ 

ไม่ยุตดิจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

ดจ้งผลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

(ภายใน 5 วัน ไม่เกิน 7 วัน) 

รับเรื่องร้องเรียน / ดจ้งเบาะดส 
 

ประสานงานหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                   ดต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ดจ้งเบาะดสการทุจริต  ของหน่วยงาน 

                 10.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน  ดจ้งเบาะดสการทุจริต  ของหน่วยงาน 

                10.2 จัดท าค าสั่งดต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

                 10.3 ดจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง อบต.นนนดดง  เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

11. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต จากช่องทางต่าง ๆ    

  ด าเนินการรับดละติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ดจ้งเบาะดสด้านการทุจริต ที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ นดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเพื่อ

ประสานหาทางแก้ไขปัญหา 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน 

ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์

องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

www.nondaeng.go.th 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนทางนทรศัพท์ / นทรสาร 

063-629-9500 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Facebook , Line , 

 Email  หรือไปรษณยี์   
องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

 

                 

 

 

/12. การบันทึก... 
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12. การบันทึกข้อร้องเรียน 
  12.1  กรอกดบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ดจ้งเบาะดสการทุจริต  นดยมีรายละเอียด   
ชื่อ-สกุล ทีอ่ยู่  หมายเลขนทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ ดจ้งเบาะดสการทุจริต  ดละสถานที่เกิดเหตุ 
  12.2  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ดจ้งเบาะดส 
การทุจริต ลงสมุดบันทึกคุมร้องเรียน / ดจ้งเบาะดสการทุจริต 
 
13. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / 
แจ้งเบาะแสการทุจริตทราบ 
  13.1  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลดก่ผู้ร้องเรียนได้ทันที 
  13.2  ข้อร้องเรียน / ดจ้งเบาะดสการทุจริต  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน  จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นดยเบื้องต้นอาจ
นทรศัพท์ดจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  13.3  ข้อร้องเรียน / ดจ้งเบาะดส  ที่ ไม่อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.นนนดดง 
ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วดละถูกต้อง  ในการดก้ไขปัญหาต่อไป 
  13.4  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน
ความไม่นปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบดละดจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 
 
14. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
  ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนิ นการให้ทราบภายใน  5  วันท าการ 
เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้ดจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 
15. การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
  15.1  ให้รวบรวมดละรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน / ดจ้งเบาะดสการทุจริต         
ให้ผู้บริหารทราบทุกปีงบประมาณ 
  15.2  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์
การจัดการข้อร้องเรียน / ดจ้งเบาะดสการทุจริต  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นดนวทางดก้ไข  
ปรับปรุง  พัฒนาองค์กรต่อไป 

 
16. มาตรฐานงาน 
  การด าเนินการดก้ไขข้อร้องเรียน / ดจ้งเบาะดสการทุจริต   ให้ดล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด 
  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ดจ้งเบาะดสการทุจริต  ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
อบต.นนนดดง  ด าเนินการตรวจสอบดละพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการดก้ไขปัญหา  
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้ดล้วเสร็จภายใน  15  วันท าการ 

/17. ดบบฟอร์ม... 
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17. แบบฟอร์ม 

  ดบบฟอร์มใบรับดจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ใช้ใบค าร้องทั่วไป 

18. จัดท าโดย 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง ณ เลขที่ 339 หมู่ 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง ต าบลนนนดดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  36170  

  - หมายเลขนทรศัพท์  063-629-9500 

  - เว็บไซต์ www.nondaeng.go.th 
      - Facebook : อบต.นนนดดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมู ิ
  - Line : อบต.นนนดดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ
  - E–mail : adminND5@nondaeng.go.th 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nondaeng.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 

        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 
 
 

                         วันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ................................................................................................................................................................ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................อายุ..................................ปี         
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่............ต าบล ................................อ าเภอ ......................................จังหวัด.................................
นทรศัพท์..............................................ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก..................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
ดังนั้น  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................................
จึงมีความประสงค์ขอร้องเรียน/ดจ้งเบาะดสการทุจริต  มายังองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือ
ดละดก้ไขปัญหา ดังนี ้
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ดนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ  

 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน..................................ฉบับ 

2.ส าเนาทะเบยีนบ้านฉบับเจา้บ้าน        จ านวน.....................................ฉบบั 

3.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดรอ้น     จ านวน......................................ฉบับ 

 4.เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................................................... 

                    

                                                ขอดสดงความนับถือ 

 

                                                   (ลงช่ือ)......................................................................... ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์        

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

                                                             ต าดหน่ง......................................................................(ถ้ามี)  

                                      หมายเลขนทรศัพท์........................................................  
    

                                   



 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
พี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ที ่   

 

 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ณ  เลขที่ 339 หมู่ 5 ต าบลโนแดง                                                                                                                  
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  36170 

 หมายเลขโทรศัพท์  063-629-9500 

 เว็บไซต์ www.nondaeng.go.th 

 Facebook : อบต.โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

 Line : อบต.โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

 E–mail : adminND5@nondaeng.go.th 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบเห็นการทุจริต/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ติดต่อสายด่วนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

089-585-2095 

http://www.nondaeng.go.th/


 

 

 
  

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ที่ 351 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของต าบลนนนดดง เพ่ือดก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดล้วนั้น ดละเพ่ืออ านวยความสะดวกดก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 
จึงขอดต่งตั้ง จ่าสิบเอกหญิงทิพย์สุดา  ไชยยศ ต าดหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศู นย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ นดยมีหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ลงทะเบียนรับเรื่อง ตอบปัญหาข้อซักถาม 
(กรณีตอบได้) ดยกเรื่องดละส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

  ทั้งนี้ ตั้งดต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

 

. 

(นายนกฎ  นลมบุตร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ที่   420 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

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

  ด้วยส านักคณะกรรมการป้องกันดละปราบปรามการทุจริตดห่งชาติได้บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย นดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
ดละปราบปรามการทุจริตดห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน  
ดละดัชนีวัดความนปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันดละปราบปรามการทุจริต
ดห่งชาติเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมดละความนปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการป้องกันดละ
ปราบปรามการทุจริตดห่งชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดละเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์กับหลักฐานเชิงประจักษ์ เข้าด้วยกัน นดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่
นปร่งใสดละเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เพ่ือให้การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นนนดดง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงดต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 

  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง    ประธานกรรมการ 
  2. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
   3. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 

4. หัวหน้าส านักปลัด อบต.นนนดดง  กรรมการดละเลขานุการ 
5. นิติกร     กรรมการดละผู้ช่วยเลขานุการ 

              ให้ผู้ได้รับการดต่งตั้งมีหน้าที่  พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นคู่มือ 
การปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง เพ่ือใช้เป็นดนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งดต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่  9  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

     (นายนกฎ  นลมบุตร) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
.............................................................. 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันดละปราบปรามการทุจริตดห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย นดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) นดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันดละปราบปรามการทุจริตดห่งชาติเสนอ 
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity Assessment) ดละดัชนีวัด 
ความนปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันดละปราบปรามการทุจริตดห่งชาติ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือใช้เป็นดนวทางในการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือให้การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวรายละเอียดดนบท้าย
ประกาศนี ้

 ทั้งนี้ ตั้งดต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

              (นายนกฎ  นลมบุตร) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
      เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

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

     เพ่ือให้การบริหารราชการ ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
ตลอดจนดก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมดละสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดละดนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕4๖ อีกทั้ง
เพ่ือเป็นศูนย์รับดจ้งเบาะดสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 

    องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณี 
การร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับดละปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ 
ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบดละได้รับความเดือนร้อนจากการร้องเรียน 

   องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ นดยมี
ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้ 

  1. ยื่นนดยตรง ใบค าร้อง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
  ๒. ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
  ๓. ไปรษณีย์ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
  ๔. หมายเลขนทรศัพท์  063-629-9500 

            5. เว็บไซต์ www.nondaeng.go.th 
       6. ร้องเรียนผ่าน Facebook , Line : อบต.นนนดดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

  ทั้งนี้ ตั้งดต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

      (นายนกฎ  นลมบุตร) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

 

 

 

 

 

 

http://www.nondaeng.go.th/


 

 

 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

        เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนนนดดงขึ้นนดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดสดง  
ความคิดเห็น การสะท้อนปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่ได้รับ ตลอดจนเพ่ือร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้องดละความนปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง ในการด าเนินการนครงการต่าง ๆ ในเขต
พ้ืนที่/หมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดละกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในด้านปริมาณงานดละคุณภาพ  
จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบดละสามารถร้องทุกข์ดละ
ดสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ หรือดจ้งการทุจริตได้ในวันดละเวลาราชการ (ไม่หยุดพักกลางวัน) นดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 

 1. ดจ้งด้วยตนเองนดยตรง ดจ้งได้ที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
นนนดดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  36170 

 2. หมายเลขนทรศัพท์  063-629-9500 
            3. เว็บไซต์ www.nondaeng.go.th 

 ๔. ทางไปรษณีย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  36170 

 ๕. ส่งทางตู้ดสดงความคิดเห็น ซ่ึงติดตัง้ไว้หน้าอาคารส านักงาน 
 6. ร้องเรียนผ่าน Facebook , Line : อบต.นนนดดง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

 ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ดละผู้ดสดงความคิดเห็น ตลอดจนการดจ้งเบาะดสการทุจริต
ทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบนดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

         

     (นายนกฎ  นลมบุตร) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนนนดดง 

 

 

 

 

http://www.nondaeng.go.th/

