
 

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

.................................................. 
          ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหารุนแรงและมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี  เพ่ือให้ระบบ
ราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมีการด าเนินการููกต้องตามกหหมายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป  โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์  และปลูก
จิตส านึก  ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหา
ความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ  จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริต  ซึ่งูือเป็นที่มาของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งนี้  ตามค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้เล็งเห็นูึงความส าคัญใน
เรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยม คุณธรรม  
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  มีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการ  ปฏิบัติราชการด้วนความซื้อ
สัตย์  สุจริต  เป็นธรรมและเสมอภาค  ท าให้การบริหารการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามาส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้ประชาชนเกิดความหมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจใน
การบริหารราชการ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรจึงก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เพชร  ดังนี้ 

 



  

                ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  มาตรการ   
     และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
             ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 

“เจ้าหน้าที”่  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าวัน  และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่ว
ต าบลบ้านเพชร 

“ทุจริต”  หมายความว่า  การแสดงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วนกหหมายส าหรับตนเองและผู้อื่น 
“ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่งหรือ

หน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกหหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่ง
มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายรวมูึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน”  หมายูึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  
ตามกหหมาย  ระเบียบ  แบบแผน  ของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

“การตอบสนอง”  หมายูึง  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
การสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆ  ตามระเบียบ  ข้อกหหมายพร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาห้าสิบห้าวัน  ทั้งนี้กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและท่ีอยู่หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการการตอบสนองข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆตามระเบียบข้อกหหมาย 

 
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
๓.๓.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  อันเนื่องมาจาก

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (๒) กระท าความผิดต่อหน้าที่ราชการ 
 (๓) ละเลยหน้าที่ตามกหหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัดหรือไมูู่กต้องตามกหหมาย 
๓.๑.๒  เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีข้อมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลขาด

หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใชู้้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
 ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 



  

 ๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  รวมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับ
การกระท าดังกล่าว  (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการกระท าทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน 
สอบสวน) 

 ๓.๒.๔ ค าลาของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี  
 ๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตูุ  พยานบุคคล  (ู้ามี) 
๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม

ปรากหชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา 
 ๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
 ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุหลักฐานที่เพียงพอ 
 ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 
๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารูส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง  ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 ๓.๕.๒ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๔๔-๑๐๐๙๔๑ แจ้งศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร 
 ๓.๕.๓ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร www.banphet.goth หรือทาง 

Facebook  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 ๓.๕.๔ ทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เพชร  เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๔ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๖๐ 
 ๓.๕.๕ ร้องเรียนผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น  ซึ่งติดไว้ที่หน้าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เพชร 
ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
๔.๑ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรเป็นหน่อยงานหลักในหารรับเรื่อง

ร้องเรียน 
๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมข้อร้องเรียนเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 
๔.๓ กรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เห็นสมควรให้แต่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ

มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง  ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร
ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 

๔.๕ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ  และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทีูู่กกล่าวหา
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 



  

๔.๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน
สามสิบสามวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการฯ  อาจเสนอ
ขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเวลาขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้งครั้งละๆไม่
เกินสิบห้าวัน 

๔.๗ เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นประการใดให้ศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริตแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน
เวลาสิบห้าวัน  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารูติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

๔.๘ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

 ๔.๘.๑ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุูึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ  
ูือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 ๔.๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุูึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงพร้อม
ชี้แจงเหตุผล  และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบูือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 
                                         ประกาศ  ณ   วันที่ ๒๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
  
                                            (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์)                                 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กระบวนการจัดการต่อข้อร้องขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             ไม่ใช่                                                                                                                                          

                             
  

ขอ้ร้องเรียน 

ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต 

รับเร่ืองร้องเรียน 

เร่ืองภายใน
หน่วยงาน
หรือไม่ 

เสนอนายก อบต. พิจารณา 

นายก อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เทจ็จริง/มอบหมาย

ผูรั้บผดิชอบ 

ด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จริง 

ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตรับ
เร่ืองร้องเรียน 

แจง้ผลใหผู้ร้้องเรียนทราบ 

ส่งใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

แจง้ผลการด าเนินการเบ้ืองตน้ใหผู้ ้
ร้องเรียนทราบ 

ใช่
2วัน 

15 วัน 

3 วัน 



  

ค าขอร้องเรียน 
เรื่อง  “การทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร” 

 
ช่ือ – สกุล ผู้ร้องเรียน.....................................................................................เบอร์โทรศัพท์...................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................ 
ช่ือ – สกุล ผููู้กร้องเรียน................................................................................สังกัด................................................................... 
ต าแหน่ง / ระดับ หรือข้อมลูที่สามารูบ่งช้ีและสืบทราบตัวผููู้กกลา่วหาได้.............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                            ลงช่ือ...........................................ผู้ร้องเรียน 

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

 
 
 
 
 

ค าแนะน าการท าหนังสือร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ 
 

๑.ข้อร้องเรียนเรียนให้ใชู้้อยค าสุภาพ และมีรายละเอยีดการร้องเรียน ดังนี้ 
  ๑.๑ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 
  ๑.๒ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผูู้ ูกร้องเรียน หรือขอ้มูลที่สามารูบ่งชี้และสืบทราบตัวผูู้กูร้องเรียนได้ 
  ๑.๓ บรรยายการกระท าที่เป็นเหตุแหง่การร้องเรียน โดยระบุขอ้มูล ดังนี้ 
        ๑) การกระท าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
        ๒) มีขั้นตอนหรือรายละเอยีดการกระท าเหตุนั้นอยา่งไร 
        ๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตู ุพยานบุคคล (ู้ามี) 
๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชือ่ – สกุล ดว้ยบรรจง พร้อมแจ้งที่อยูข่องผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้ส านักงานสามารูติดต่อกับผู้ร้องเรียนได ้


