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คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลพรหมโลก จัดท าข้ึนเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์
รับแจ้งการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลพรหมโลก ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
ร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการ
ให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการ จ าเป็นต้องมีขั้นตอนกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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บททั่วไป 

 

หลักการและเหตุผล 

 

บทน า 

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนคู่กับสังคมของแต่ละประเทศเป็นเวลานาน เกิดได้ใน
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายลักษณะ วิธีการป้องกันและแก้ไข ความรู้ความเช้าใจของแต่ละประเทศก็
ต่างกันออกไป มีผลท าให้การกระท าบางการกระท าไม่จัดว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ ล้วนแต่เกิดจากปัจจัย
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอ านาจเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดี การทุจริตคอรัปชั่น และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีความสอดคล้องกันในแง่ของการกระท าที่เราสามารถเรียก การขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่น าไปสู่การคอรัปชั่นที่เกิดข้ึนมากมายในสังคมไทย
ขณะนี้ 
ความหมาย 

“ทุจริตคอรัปชั่น” ในความจริงแล้วเป็นค าเดียวกัน โดยทุจริตนั้นตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 
“Corruption” ซึ่งค าว่า “ทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติชั่ว 
ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกว่า วจีทุจริต      
ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต 

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือ
หน้าที่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตน
มิได้มีต าแหน่ง หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบส าหรับตน หรือผู้อื่น ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้น ท าให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม 
จากความหมายนี้แสดงให้เห็นว่า การกระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมนั้น เป็น
การขัดกันของผลประโยชน์ ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interest) เป็นการทุจริตคอรัปชั่น รูปแบบหนึ่งนั่นเอง 

คอรัปชั่น (Corruption) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า Corruption เป็นค าที่รู้จักกันดีมา
นานแต่ความหมายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ใช้ หลักการหรือมุมมองด้านศีลธรรม การเมือง
หรือด้านเศรษฐกิจ ในมุมมองของการกระท านั้น คอรัปชั่นถือเป็นอาชญากรรม (Crime) ประเภทหนึ่ง ในบาง
กรณี  คอรัปชั่น อาจจะถูกมองในความหมายที่แคบและต่างจากการโกง ยักยอก รีดไถ การขู่ โดยมองว่า 
คอรัปชั่น เป็นการกระท าของคนสองฝ่ายที่หาประโยชน์ร่วมกันจากฝ่ายที่สาม เช่น การติดสินบน หรือหมายถึง 
การฉ้อราษฎร์บังหลวง เบียดบังเอาโดยอ านาจหน้าที่ราชการ ซึ่งก็มีการโต้เถียงกันว่า ค าว่า ฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น 
มีความหมายแคบกว่าคอรัปชั่น เพราะค าว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นเป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ของรัฐและ
สาธารณะเท่านั้น ต่อมาส านักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แปลค าว่าค าว่า การทุจริตและพฤติกรรมมิชอบใน
วงราชการให้ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Corruption นั่นเอง 



รูปแบบการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การคอรัปชั่นที่เกิดโดยทั่วไป อาศัยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมของประเทศนั้นๆ 

ระบบการเมืองการปกครอง โอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลที่น าไปสู่การคอรัปชั่น สามารถแบ่งรูปแบบการทุจริตได้ 
ดังนี้ 

1. การคอรัปชั่นขนาดใหญ่ (Grand Corruption) หมายถึง การคอรัปชั่นที่โดยทั่วไปแล้ว มีขนาด
ของวงเงินจ านวนมาก 

2. การคอรัปชั่นขนาดย่อย (Petty Corruption) หมายถึง การคอรัปชั่นในวงเงินจ านวนน้อย 
3. การคอรัปชั่นในเชิงของการบริหารหรือปฏิบัติการ (Administrative Corruption) หมายถึง 

การคอรัปชั่นที่เกิดข้ึนจากลักษณะของการปฏิบัติ การบังคับใช้ระเบียบ การปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
4. การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย (Policy Corruption) หมายถึง การคอรัปชั่นที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ

ต่างๆ ในเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านนโยบาย การด าเนินการ หรือการบริหารงาน โดยใช้ข้อก าหนดของกฎหมาย
รองรับ 

จากรูปแบบต่างๆ ที่ได้กล่าวไปนั้น สามารถเกิดการคอรัปชั่นขึ้นได้หลายลักษณะ ในลักษณะที่เกิด
พร้อมกัน หรือแยกกันเกิดก็ได้ โดยส่วนใหญ่รูปแบบที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นในรู ปแบบ ระบบพวกพ้อง 
(Cronyism) การลอบบี้ (Lobbying) การติดสินบน (Bribery) และอีกมากมายอันได้แก่ 

หนึ่ง ฝ่าฝืน หลีกเหลี่ยง หรือบิดเบือน ระเบียบแบบแผน หรือข้อกฎข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น การ
แสดงราคาในบัญชีสินค้าเป็นเท็จ เพ่ือประเมินอากรให้ต่ ากว่าอัตราที่เป็นจริง 

สอง จูงใจ เรียกร้อง ขมขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง เพ่ือหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง เช่น 
เมื่อมีประชาชนมาติดต่อราชการที่ต้องเขียนค าร้อง เจ้าหน้าที่รับเขียนให้โดยเรียกเก็บเงินรายละ 10-20 บาท 
เป็นค่าอากรแสตมป์ซึ่งเกินอัตราจริง เป็นต้น 

สาม สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรือละเว้นการกระท าในการที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบตาม
หน้าที่ เช่น พนักงานสอบสวนรับสินบนเพ่ือแปลงรูปคดีจากหนักให้เป็นเบา หรือท าหลักฐานให้อ่อนเพ่ือให้
อัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือเพ่ือให้ศาลยกฟ้องผู้กระท าผิด 

สี่ ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ เช่น การยักยอกค่าอากรแสตมป์ โดยน าเอาอากร
แสตมป์ที่ใช้แล้วมาใช้อีก 

ห้า ปลอมแปลง หรือการกระท าใดๆ อันเป็นเท็จ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของ
ส านักงานที่ดินท าการปลอมแปลงลายมือเจ้าหน้าที่เพ่ือยักยอกเงินค่าธรรมเนียมที่ดินและเงินมัดจ ารังวัด 

หก มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตนบันดาลประโยชน์ได้ 
เช่น การรับเงินค่านายหน้าเมื่อมีการจัดซื้อของใช้ในราชการ โดยมีเงื่อนไขเพียงขอให้ซื้อของที่ร้านนั้นๆ  

เจ็ด การสมยอมเสนอราคา หรือการฮ้ัว เพ่ือก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยง
การแข่งขันอย่างแท้จริงท าให้รัฐเสียประโยชน์ 

นอกจากนี้ Heidenheimer ได้จ าแนกรูปแบบการเกิดทุจริตอออกเป็นเกณฑ์ของสีที่สะท้อนความ
อดทนของสังคม ต่อการกระท าต่างๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต ได้แก่ 



การทุจริตสีด า (Black Corruption) หมายถึง การเห็นพ้องต้องกัน ที่เป็นฉันทามติที่เกิดขึ้น
ระหว่างชนชั้นน าและของมวลชน ที่เห็นว่าการกระท านั้นควรต าหนิ ติเตียน และควรได้รับการลงโทษ 

การทุจริตสีเทา (Gray Corruption) หมายถึง การที่ความเห็นส่วนหนึ่งของชนชั้นน าเห็นว่าต้อง
ได้รับการลงโทษ ส่วนอีกส่วนหนึ่งมีความเห็นต่างกันออกไป ท าให้ส่วนใหญ่ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นมักจะ        
ไม่ชัดเจน เช่น การให้ค่าน้ าชา การให้ค่านายหน้า การกระท าเหล่านี้สามารถลดหย่อนการใช้กฎระเบียบไปได้ 

การทุจริตสีขาว (White Corruption) หมายถึง การที่ชนชั้นน าและมวลชน เห็นว่าเป็นการ
ทุจริตที่ไม่ร้ายแรงมากนัก สามารถยอมรับการกระท านั้นได้ ท าให้ไม่มีความพยายามที่จะด าเนินการลงโทษ          
การละเลยของสังคม ที่ถือเอาการยอมรับของสังคมในลักษณะนี้ จะท าให้การทุจริตคอรัปชั่นสามารถเข้ามา
แทรกซึมในสังคมจนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งอาจน าไปสู่การฝังรากลึกในสังคมที่มิอาจแก้ไขได้ โดยส่วนใหญ่การรับ
ผลประโยชน์จะอิงเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี คือการได้มาแบบไม้ได้ร้องขอ เรียกว่าการแสดงน้ าใจ เช่น 
เป็นเจ้าภาพงานกุศลของผู้มีอ านาจ 
 

สาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลไกส าคัญที่ท าให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น นั่นคือ การใช้อ านาจซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่เป็นที่

ต้องการของมนุษย์ โดยเฉพาะนักการเมือง ข้าราชการ เมื่อมีอ านาจจากการได้รับต าแหน่งแล้ว จึงเป็นหนทาง
น าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตนเองและครอบครัวมีความร่ ารวย หรือได้ผลตอบแทน
ตามท่ีตนต้องการ โดยไม่ได้ค านึงถึงว่าเป็นการได้มาโดยสุจริตหรือไม่ 

Lord Acton กล่าวว่า เมื่อมีอ านาจก็มักอยากจะให้อ านาจไปในทางที่ผิด และเมื่อมีอ านาจมาก ก็
ยิ่งใช้ไปในทางที่ผิดมากขึ้น (Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely) 
นอกจากอ านาจจะเป็นกลไกส าคัญในการก่อให้เกิดการทุจริตแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตด้วย
เช่นกัน ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ระบบทุจริตคอรัปชั่นมีโครงสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและด ารงอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

หนึ่ง ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะก าบังแน่นหนา 
สอง ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น าในการต่อต้าน 
สาม ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม ค่านิยมของคนในสังคมที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรม

คอรัปชั่น เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ 
สี่ การขาดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ์และขาดจิตส านึกเพ่ือ

ส่วนรวม 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ กล่าวว่า Robert Kligaard คณบดีของ Rand Graduate School, 

California ได้คิดสูตรอธิบายการเกิดพฤติกรรมคอรัปชั่นไว้ว่า การทุจริตคอรัปชั่นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผูกขาด 
(Monopoly) หรือรวบอ านาจไว้ที่แหล่งเดียว ประกอบกับว่า การตัดสินใจใดๆ ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจ 
(Discretion) ของผู้มีอ านาจนั้นๆ เป็นส าคัญ ดังนั้นหากมีมูลค่ารวมของการผูกขาดและการเปิดโอกาสให้ใช้
ดุลพินิจมากกว่าความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ (Accountability) โอกาสทุจริต ไม่โปร่งใสก็จะมีมากข้ึน 



Co = M + D – A 
Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability 
การทุจริต = อ านาจผูกขาด + ดุลพินิจ – ความรับผิดชอบ 

อย่างไรก็ดีนักวิชาการ ได้มีการจ าแนกปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นไว้ 2 ปัจจัย ได้แก่ 
1. ปัจจัยภายใน ที่อยู่ในใจหรือในตัวบุคคล มีองค์ประกอบด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่  โอกาส 

สิ่งจูงใจ การเสี่ยงภัย ความซื่อสัตย์ เช่น โอกาส ทีมี่การเปิดโอกาสให้ทุจริตก็ควรจะทุจริต สิ่งจูงใจที่อยู่ใน
ลักษณะของเงิน หรือสิ่งตอบแทนอ่ืนๆ การขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ ซึ่งปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวบุคคลนั้น 
เราสามารถรับรู้ได้ว่า การทุจริตนั้นจะมาในลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 

2. ปัจจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิจ เกิดขึ้นเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้จ านวนเงินที่เป็นค่าตอบแทนในการท างาน (เงินเดือน) มีไม่พอกับความต้องการใช้ในแต่ละเดือน 
รวมไปถึงความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ด้านการเมือง เป็นการใช้เงินในการหาเสียง จึงจ าเป็นที่จะต้องถอนทุนคืน
เมื่อได้รับต าแหน่ง ด้านการบริหารของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดการควบคุมดูแลในการท างาน หย่อน
กฎระเบียบจนเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ต าแหน่งที่เอ้ือต่อการทุจริต รวมไปถึงการอยู่ ใต้
อิทธิพลของบุคคลที่ทุจริต 
 

การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1) ลักษณะการทุจริตที่จากตัวบุคคล 

 1.1 การทุจริตของบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นใน
รูปแบบของการใช้ต าแหน่งในการแสวงหาผลประโยชน์ มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มของตน รวมถึงการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง พร้อมทั้งมีการแก้ไขหลักฐานการเงิน
เป็นต้น 
 1.2 การทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรมใน            
การปฏิบัติงาน ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีพนักงานท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่ตรงกับ
งานหรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ ก็จะท าให้การปฏิบัติงานแต่ละครั้งอาจน าไปสู่ความผิดพลาดได้ง่าย และ
ยังส่อไปในทางทุจริตอีกด้วย 
 1.3 การทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล พบว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง   
มีการครอบง าของอ านาจ อิทธิพลทางการเมืองของผู้บริหารท้องถิ่นอยู่เยอะ จึงท าให้เกิดการทุจริตได้ง่าย และ
ยากต่อการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยไม่ชอบนี้ และส่วนส าคัญอีกประการคือ วัฒนธรรมสังคมไทยได้หยั่งราก 
ลึกลงไปในสังคม เช่น การส านึกบุญคุณผู้มีพระคุณ ความเกรงกลัวอิทธิพลของผู้มีบารมี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
ช่องทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีโอกาสใช้อ านาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 

 
 



2) ลักษณะการทุจริตที่เกิดจากการบริหารงานและองค์กร 
 2.1 การทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เป็นการปิดบังข้อมูล      
ทั้งทางด้านการเงิน งบประมาณ ช่องทางการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จึงท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปได้ง่าย ไม่มีผู้ตรวจสอบ 
 2.2 การทุจริตที่เกิดจากการบริหารด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน 
การคลัง สาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้างว่าไม่ทราบเรื่องการจัดท า จัดซื้อจัดจ้าง          
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการไม่ท าทะเบียนยืมเงิน ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายที่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการท า
หลักฐาน การเบิกเงิน ไม่มีการตั้งประชาชนเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่
ก่อให้เกิดการทุจริตแทบทั้งสิ้น 

3) ลักษณะการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบและกฎระเบียบ 
 3.1 การทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย พบว่าในกรณีที่ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถด ารงต าแหน่งได้ 4 ปีนั้น เป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตมากขึ้น เพราะหาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นเป็นพวกเดียวกัน ก็เป็นช่องว่างในการทุจริตได้ เพราะขาดซึ่งการถ่วงดุล
อ านาจที่เข้มแข็ง 
 3.2 การทุจริตที่เกิดจากตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
ภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ และมีจ านวนคนไม่เพียงพอในการตรวจสอบในทุกพ้ืนที่ 
เป็นเพียงการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น จึงท าให้เกิดความไม่หลากหลายและไม่ทั่วถึง 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอรัปชั่น 
จากปัญหาการคอรัปชั่นที่กล่าวมาข้างต้น สามารถป้องกันและแก้ไขได้ จ าเป็นต้องอาศัยการ

ด าเนินของหลายๆ ฝ่ายเป็นส าคัญ ทางภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน รวมถึงองค์กรที่มีหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้วย ทั้งนี้มาตรการแก้ไขปัญหาสามารถแยกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง เสนอให้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะในขั้นตอน
การตรวจรับงาน รวมไปถึงการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาด าเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนี้  เพ่ือป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคู่ผู้ขายมากจนเกินไป และการบริหารบุคลากร ให้มีการลดอ านาจ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยแบ่งอ านาจการบริหารบุคคลออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ ใน
การบริหารระดับปลัดท้องถิ่น รองปลัดท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยต่างๆ นอกจากนั้นเป็นอ านาจการบริหารงาน
บุคคลของปลัดท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องมีการเลือกบุคคลเข้ามาท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีวุฒิการศึกษาและความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่ท า เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้ 

 



ด้านที่ 2 ความร่วมมือจากภาคประชาชน เช่น การให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร เสริมสร้างบทบาท
ของภาคประชาชนในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
กฎระเบียบที่ท้องถิ่นด าเนินการ หรือให้มีการจัดท าคู่มือประชาชนมอบให้ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เนื้อหาที่ชัดเจน จะท าให้การตรวจสอบภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ด้านที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปรับปรุงบทบาทของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้มีการเพ่ิมก าลังคนในการตรวจสอบ รวมถึงการประสานงานกับองค์กรที่ท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลท้องถิ่น เพ่ือแสวงหาแนวทางในการตรวจสอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

องค์กรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) การตรวจสอบองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 1.1 กระทรวงมหาดไทยผ่านการใช้อ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลผู้ด ารง
ต าแหน่งฝนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการใช้อ านาจลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น การให้
ความเห็นชอบ การอนุมัติ อนุญาต เพิกถอน ระงับยับยั้ง สั่งการยกเลิกการกระท าที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  
ในงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการออกกฎ ระเบียบต่างๆ รวมไปถึงการชี้แจง การ
ก าหนด มาตรฐานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติ 
 1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีฐานะในการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ
เทศบาลเมือง 
 1.3 นายอ าเภอ ที่มีฐานะในการก ากับดูแลเทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

2) การตรวจสอบองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน ตรวจสอบการกระท าอันเป็นความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และท าการตรวจสอบในกรณีที่มีผู้
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
 2.2 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ท าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายและตรวจสอบถึง
ความมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินทั้งในส่วนที่เป็นงบประมาณและรายได้จากส่วนอ่ืนๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2.3 ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มี
ค าร้องเรียนว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ     
หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม 



 2.4 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระท าฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่อาจถูกด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน 

3) การตรวจสอบจากภาคประชาชน โดยประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายได้รับรองสิทธิไว้ ซึ่งการใช้สิทธิ
ของประชาชนจะเป็นการช่วยให้เกิดการตรวจสอบการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทางหนึ่ง 
โดยกลไกการตรวจสอบจะประกอบไปด้วย การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น   
หรือผู้บริหารท้องถิ่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ หรือการด าเนินการต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการควบคุมโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

โดยสรุป ในประเทศไทยยังมีการทุจริตคอรัปชั่นอยู่มาก และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้
สถาบันการเงินและภาพรวมของประเทศมีความน่าเชื่อถือลดลง ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะ
ในระดับประเทศ ในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจัยส าคัญส่วน
ใหญ่ที่ท าให้เกิดปัญหานี้คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
สาธารณะ ที่เราเรียกกันว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ที่สะท้อนให้เห็นในลักษณะของ
ระบบเครือญาติ พวกพ้องหรือระบบอุปถัมภ์ เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการคอรัปชั่นอย่างหนึ่ง เป็นปัจจัยส่งเสริมท าให้เกิดกันและกัน 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น สามารถป้องกันและแก้ไขได้ และจ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรต่างๆ ภาคประชาชน รวมถึงสังคมที่จ าเป็นต้องมีความตระหนักถึงปัญหา
และสาเหตุที่มาจากค่านิยมต่างๆ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน หกแต่สังคมยังมีแนวคิดหรือทัศนคติ
แบบเดิมๆ ก็ไม่สามารถจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้ ถึงแม้จะมีมาตรการหรือวิธีการที่ ดีอยู่     
ก็ตาม 

ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง       
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน             
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ ประกอบกับหนังสือมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ศธ 6632/ว1101 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอน และกระบวนการ
ส ารวจข้อมูลภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดชลบุรี ได้แจ้ง
ว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จึงได้



จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของ
เทศบาลต าบลพรหมโลก เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

วัตถุประสงค์การจัดท าคูม่ือ 
1. เพ่ือเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลพรหมโลก ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการรับเรื่องราว

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลต าบลพรหมโลกมีขั้นตอนกระบวนการ

และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. เ พ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่ งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลพรหมโลกได้ทราบ

เกี่ยวกับกระบวนการในการด าเนินการดังกล่าว 
5. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ

ร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น โดยให้
ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลพรหมโลก อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพรหมคีรี และศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะประชาชน 
 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
กระบวนการการด าเนินการกรณีเรื่องร้องเรียน 

1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการรับบริการ 
2. ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการศูนย์ฯ 
3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
4. ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ

บริการ 
5. เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการ 
-กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ

ในเรื่องที่ ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้ค าปรึกษา เรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 
-กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพรหมโลก จะให้ข้อมูลกับ

ผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าว
ไว้และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน 1 – 2 วัน 



-กรณีขออนุมัติ/อนุญาต/ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส ให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับ หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลต าบลพรหมโลกโทรศัพท์ 075-396163 

 
 

สถานที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพรหมโลก   หมู่ 1   ต าบลพรหมโลก  อ าเภอพรหมคีรี     

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80320 โทรศัพท์ 075-396163 
 

แผนผังการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ประสานให้กับหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ภายใน 1 วัน เพื่อพิจารณา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ 
ภายใน 15 วัน ขยายได้ไมเ่กิน 30 

ยุติเรื่อง   ส่งต่อ 

แจ้งให้กับผู้ร้องเรียนทราบ 
ภายใน 7 วัน 

ส่งต่อเรื่องและแจ้งให้กับ 
ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน 

ผู้ร้องเรียนอุทธรณ์ 
ภายใน 7 วัน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการภายใน 7 วัน 

แจ้งผลการด าเนนิการใหก้บัผู้รอ้งเรียนทราบ  
และรายงานผลการรอ้งเรียน 

1. ด้วยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลพรหมโลก หรือ
ผ่านทางกล่องรับร้องเรียนของ เทศบาลต าบลพรหมโลก 

2. ทางโทรศัพท์ 075 396163 

3. Facebook : เทศบาลต าบลพรหมโลก 

4. Line :  



1. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
 1.1 จัดตั้งศูนย์ จุดรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ชองประชาชน 
 1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
 1.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลต าบลพรหมโลก เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ ด าเนินการรับและติดตาม
ตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมี ข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทต.พรหมโลก 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ 

รอ้งเรียนผ่านเว็ปไซต์ เทศบาลต าบลพรหมโลก ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 075-396163 ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 
ร้องเรียนทาง Facebook  ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 
 

3. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 3.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ 
 3.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์ทุกครั้ง 
4. การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์

ทราบ 
 4.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครองครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 4.2 ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 

เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหาร เพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์ไปแจ้งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.3 ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลต าบลพรหมโลก ให้
ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

 4.4 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

5. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบ
ภายใน 5 วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

6. การายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 



 6.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 6.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การ

จัดการ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องค์กรต่อไป 

7. มาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 7.1 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 7.2 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ รท.1) 



แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 
 

เขียนที่ ศูนย์รับแจ้งการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

เรื่อง ...................................................................................................................  
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลพรหมโลก 

ข้าพเจ้า.........................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่. .............. 
ต าบล....................อ าเภอ..........................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.... ..................................... 
อาชีพ.....................................................................ต าแหน่ง............................................ ..................................... 
ถือบัตร.......................................................................เลขที่..................................................................................  
ออกโดย.................................................วันออกบัตร.........................................บัตรหมดอายุ........ ...................... 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพ่ือให้เทศบาลต าบลพรหมโลก พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง
และทางอาญาหากจะพึงมี โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
1) .......................................................................................................................... ........จ านวน...............ชุด 
2) ..................................................................................................................................จ านวน...............ชุด 
3) ................................................................................................... ...............................จ านวน...............ชุด 
4) .......................................................................................................................... ........จ านวน...............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

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

             ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 



(แบบ รท.2) 

แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท)์ 
 

ท าท่ี ศูนย์รับแจ้งการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

เรื่อง ..................................................................................................  
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลพรหมโลก 

ข้าพเจ้า..........................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่.. .............. 
ถนน...........................ต าบล...............................อ าเภอ..............................จังหวัด.................. ............................. 
โทรศัพท์..........................................อาชีพ..................................................ต าแหน่ง............. ................................ 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพ่ือให้เทศบาลต าบลพรหมโลก พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง.................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
โดยขออ้าง.................................................................................................................... ......................................... 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................เปน็พยานหลกัฐานประกอบ 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ ข้าพเจ้า
ทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

 
ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 

                           (..........................................................) 
                            วันที่............เดือน........................พ.ศ. ...................... 

                        เวลา..................................... 


