
 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต 

และประพฤตมิิชอบ 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบ 

ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน 
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
สำหรับใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายค้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การส่งเสริมและการคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้หมายการพัฒนา นำกลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้หมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล นอกจานี้ยังมีหนาที่สำคัญในการประสนติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการ้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๖ ช่องทาง ดังนี้ (๑) 
ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เลขที่429 หมู่ที่ 24 
ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  (๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน
ทีh่ttps://www.puttabath.go.th/ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) (๗) ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์() ร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ 056761559 (๕) รอ้งเรียนทางเฟซบุ๊ค "องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท" (๖) ร้องเรียนทาง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้พบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนแจ้ง 
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดกรเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมี 
คุณภาพ 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

๑.หลักการและเหตุผล 
องค์การส่วนตำบลพุทธบาท มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ

ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ การส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายค้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม
จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปรามและ
สร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งนั้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการ 
พัฒนา นำกลยุทธ์กรป้องกัน กาส่งเสริมจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย 
เดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ
เชื่อมั่นและศกราต่อการบริหารราชการของหน่วยงานนำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญ ในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนประสานติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมีชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ๖ ช่องทาง ประกอบด้วย (๑) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เลขท่ี 429 หมู่ที ่24 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ https://www.puttabath.go.th/ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) (๗) ร้องเรียน
ทางตู้ไปรษณีย์(๔) ร้องเรียน ทางโทรศัพท์ 056761559 (๕) ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบล
พุทธบาท" (๖) ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ในส่วนกาปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการ
ตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ กำหนดว่า "เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อ
สอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกนัเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราการ
นั้น ให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการนั้นที่ จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการใหท้ราบภายใน ๑๕ วัน หรือ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพ้ืนฐาน 
ของหลักธรรมาภิบาล 

ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรืละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตำบลพุทธบาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการเผื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบู้รณาการ
ร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็น
รูปธรรม มมีาตรฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนสร้างภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมั่น "ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญภายใต้กรอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์คือการป้องกันการรักษาและการพ้ืนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอยา่งสูงสุด
และยังยืนต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ 
ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนกาจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้มั่นใจกระบวนกรจัดกรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น 
แนวทางการปฏิบัติงานตามชั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวของกับ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

https://www.puttabath.go.th/


3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา 
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาการทำงานให้เป็นมีอาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ 
ให้บริการให้สามรถข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการใน 
การปฏิบัติงาน 

๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. .บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตราต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

1) เสนอแนะหัวหนส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของสนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบของ 
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและโยบายรัฐบาลที่ 
เกี่ยวข้อง 

๒) ประสานเร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓) ดำเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ 
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล 
๕) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๖) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
1) ร้องเรียนด้วยตนเองที่ อบต.พุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒) เว็บไซต์ https://www.puttabath.go.th/ (ศูนย์รับเรือ่งร้องเรียน) 
3)ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 429 หมู่24ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

67150 
-หนังสือร้องเรียน 
-บัตรสนเท่ห์ 

๔) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-5676-1559 
๕) ร้องเรียนทาง Facebook "องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท" 
๖) ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริต 

๕. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล 

ข้อเท็จจริงหรือชี้ซ่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ที่สามารถดำเนินการ 
สืบสวน/สวบสวนได้ 

๔) ระบุพยานเอกสาร พยานหลักฐานและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
-ใช้ถอยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
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๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทรับเรื่องร้องเรียน/

แจ้ง.เบาะแสต้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๖ ซองทาง 
๒) จ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติกรต่อตันการทุจริต คัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง 

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3)เจา้หนา้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อตันการทุจริต สรุปความคิดเห็นเสนอและงัดทำหนังสือถึง 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 
๔) เจ้าหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/ตอบข้อ 

ชักถามชี้แจงข้อเท็จจริง 
๕) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต่อตันการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบเบื้องตันภายใน 1๕ วัน 
๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์ต่อต้นการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลและสรุป 

วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากซ่องทางการร้อง โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
 

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อหาทางแก้ไข 

 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ทุกวัน ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ร้อง/แจ้งเบาะแส 
1.หนังสือ 
2.ด้วยวาจา 

ช่องทางการร้อง 
๑ ร้องเรียนด้วยตนเองที่ องค์กรุบริหารส่วนตำบลพุทธบาท หมู่ที่ 24 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ์ 
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ https://www.puttabath.go.th/ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ) 
๓. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
- หนังสือร้องเรียน 
- บัตรสนเท่ห์ 
๔. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-5676-1559 
๕. ร้องเรียนทาง FACEBOOK "องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท" 
๖. ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริต 

รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 

เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาสั่งการ และประจำงานหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ ( ภายใน ๓ วันทำการ ) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ( ภายใน ๑๕ วันทำการ ) 
๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๒ สรุปเรื่องร้องเรียน 
๓. แจ้งผล 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
๑, รายงานผลผู้บังคับบัญชา 
๒ แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทราบ 
 
 

ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
- ขอขยายเวลาดำเนินได้ไม่เกิน ๗ วัน 
 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
๑, รายงานผลผู้บังคับบัญชา 
๒ แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทราบ 
 
 

ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ด. รายงานเหตุผลที่ไม่แล้วเสร็จต่อผู้บังคับบัญชา  
๒ แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/แข็งเบาะแสทราบ 
๓. ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อแล้วเสร็จ
ให้แจ้งผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสทราบโดยทันที 
 

https://www.puttabath.go.th/


 
 
 
 
 
 
คำขอร้องเรียน 

เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท” 
 

1. ชื่อ – สกุล...........................................................ผู้ร้องเรียนเบอร์โทรศัพท์......................................... ... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ................................................ 

2. ชื่อ – สกุล ................................................................................ผู้ถูกร้องเรียนสังกัด................... ........... 
ตำแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้.......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 

3. รายละเอียดเรื่องรองเรียน.......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
..................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
       ลงชื่อ..................................................ผู้ร้องเรียน 
        (..........................................) 
       วันที่.............เดือน.......................พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียนการทุจริต 
 
ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้ 

๑. ชื่อ -สกุล และหมายลเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน (เพ่ือสามารถติดต่อขอข้อมูล
เพ่ิมเติม) 

๒. ชื่อ-สกุลสังกัด และตำแหงของผู้ถูรองเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ หรือสืบทราบตัวผู้ถูกล่าวหาด็ 
๓. บรรยายการกระทำท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 

๓.1 วัน เวลา สถานที่ที่เป็นเหตุให้ร้องเรียน 
๓.๒ การกระทำที่เป็นเหตุให้ร้องเรียน 
๓.๓ ระบพุยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี 


