
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
เร่ือง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
************************************ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือทําหน้าท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร เพ่ือให้การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 

เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกําหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เร่ือง หลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร” 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศน้ี 
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และ

พนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ

ตนเองหรือผู้อ่ืน 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง

ใดในตําแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา 
หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติน้ันเป็นการ
ทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 
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“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและไม่มีธรรมมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ี
เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การตรวจสอบและนา
เร่ืองร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการ
ภายในเวลาสิบห้าวัน  

ท้ังน้ี กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรือ
อีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองส้ินสุดท่ีการนาเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดาเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
3.1.1 เร่ืองท่ีจะนํามาร้องเรียนต้องเป็นเร่ืองท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย             

อันเน่ืองมาจากเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
(1) กระทําการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
(2) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
(3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกิดสมควร 
(5) กระทาการนอกเหนืออํานาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
3.1.2 เร่ืองท่ีร้องเรียนต้องเป็นเร่ืองจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความ

เสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปน้ี 
3.2.1 ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
3.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
3.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
อย่างชัดเจนเพ่ือดําเนินการสืบสวน สอบสวน) 

3.2.4 คําขอของผู้ร้องเรียน 
3.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
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3.3 กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ

หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่าน้ัน 
3.4 เร่ืองร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 
3.4.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ทําเป็นหนังสือ 
3.4.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
3.4.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังน้ี 
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน

เพชร 144 หมู่ 6 ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สํานักงาน ท่ี http://www.banpet.go.th (ศูนย์รับเร่ือง

ร้องเรียน) 
3.5.3 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
- หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 
3.5.3 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 044 056 316 
3.5.4 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร” 
3.5.5 ร้องเรียนทาง LINE องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี   1   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นายกิตติศักดิ์  กงเพชร) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าท่ี  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

     
 
 
 

 
 
 
 
 



 

แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 



คํานํา 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการ กําหนดทิศทางวาง
กรอบการดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนา นํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล นอกจากน้ี ยังมีหน้าท่ีสําคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวช้องเก่ียวกับ
การจัดการเร่ือง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ซ่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร 144 หมู่ 6 ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110  2) เว็บไซต์
สํานักงาน ท่ี http://www.banpet.go.th (ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน) 3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร” 4) LINE องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 5) ทางโทรศัพท์ 044 
056 316  6) ร้องเรียนด้วนตนเอง  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ทบทวนแนว
ปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นวิธี
ปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ จะเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงาน และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่๑ 
บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีบทบาทหน้าท่ีหลักใน การกําหนดทิศทาง วาง
กรอบการดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ป้องกัน
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการ
ทุจริต โดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนา นํากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครอง 
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเคียวกัน คือ ความสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประซาซนได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือม่ัน และ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการชอง หน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย
นอกจากน้ี ยังมีหน้าท่ีสําคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวช้องกับการจัดการเร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากซ่องทางการ
ร้องเรียน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ซ่องทาง 1) ตู้ไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 144 หมู่ 6 ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110  2) 
เว็บไซต์สํานักงาน ท่ี http://www.banpet.go.th (ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน) 3) เฟซบุ๊ค “องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเพชร” 4) LINE องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 5) ทางโทรศัพท์  
044 056 316  6) ร้องเรียนด้วนตนเอง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ในส่วนการ
ปฏิบัติงานน้ัน ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ 
กําหนดว่า “เม่ือส่วนราชการใดได้รับ การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประซาซน หรือส่วน
ราชการด้วยกันเก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ี ของส่วนราชการน้ัน ให้เป็นหน้าท่ี ของส่วน
ราชการน้ันท่ีจะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งอํานาจหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีส่วน
ราชการ จึงเป็นเร่ืองท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
จําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการชองประซาซน นอกจากน้ียังได้บูรณาการ
ร่วมกับศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประซาซน สร้างภาพลักษณ์และความ
เช่ือม่ัน ตอบสนองความต้องการชอง      ประซาซนเป็นสําคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับ



เร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการ ฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานชอง
หลักธรรมมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและย่ังยืนต่อไป  
๒. วัตถุประสงค ์ 
 ๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เก่ียวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบ
แนวทาง การดําเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเร่ือง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการจัดเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตาม ขัน้ตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง กับการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ  
 ๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงช้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้า
มาปฏิ บัติ งานใหม่พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้ กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึง
เสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิชองประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมมาภิบาล 

๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าท่ีในการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสําคัญในการ
ขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมท้ังบูรณาการ
เช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติ การบ้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบชองส่วน ราชการให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี เก่ียวข้อง 
 ๒) ประสาน เร่งรัดและกํากับให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 ๓) ดําเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 
 ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 5) ประสานงานเก่ียวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 1) ตู้ไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 144 หมู่ 6 ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 36110   
2) เว็บไซต์สํานักงาน ท่ี http://www.banpet.go.th (ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน) 
3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร”  
4) LINE องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  
5) ทางโทรศัพท์  044 056 316   
6) ร้องเรียนด้วนตนเอง ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

5.หลักเกณฑ์ไนการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ ร้องเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างซัดเจนว่ามี
มูลข้อเท็จจริง หรือขี้ซ่องทางการแจ้งเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน ชัด
แจ้งเพียงพอท่ี สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
- ใช้ถ้อยคําสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์        
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ดํารงธรรม  
044 056 316  

4.ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 

5.ร้องเรียนทาง Facebook         
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

6) ร้องเรียนด้วนตนเอง ณ ท่ีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การŽ‚flÙ½Â 

ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต      
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

(15 วัน) 

ยุติ   
 

ไม่ยุติ   

ยุติเร่ืองแจ้งผู้ร้องเรียน/    
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติเร่ืองแจ้งผู้ร้องเรียน/    
ร้องทุกข์ทราบ 

 

ส้ินสุดการดําเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 



๗. ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 ๑) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร รับ
เร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ซ่อง
ทาง 
 ๒) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เน้ือหา ของ
เร่ือง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
 ๓) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือ
ถึง ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
 ๔) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการ /ตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
 5) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายเบ้ืองต้น
ภายใน ๑5 วัน 
 ๖) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ๗) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 ๘) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเร่ือง 

๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากซ่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอย่างแบบคําร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) (แบบคําร้อง ๑) 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
       144 หมู่ 7 ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ 36110 
วันท่ี ........... เดือน .............. พ.ศ. ................. 

เรื่อง ................................................................ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

 ข้าพเจ้า ........................................................ อายุ ...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี............. หมู่ท่ี …………..... 
ตําบล.............................. อําเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท์..............................  
อาชีพ ............................................................... ตําแหน่ง.. .............................................................................. 
เลขท่ีบัตรประซาซน .............................................................................ออกโดย ............................................. 
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงค์ซอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
 ท้ังน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง 
ทุกประการโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
 ๑) ........................................................................................ จํานวน ............. ชุด 
 ๒) ........................................................................................ จํานวน ............. ชุด 
 ๓) ........................................................................................ จํานวน ............. ชุด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(…………..……………………..) 
.................................................. 


