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บทที่ 1   
บทน า 

 

1.หลักการและเหตุผล     

 ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบ้ำนต้อง มีบทบำทในกำรก ำหนดทิศทำง        
วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริม และคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพือ่ใช้
เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
คอร์รัปช่ัน กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง ทุกระดับ ก ำหนด
มำตรกำรปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มุ่งเน้นป้องกันกำรทุจริตโดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรป้องกันกำรส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำรที่วำงไว้ไปสู่ เป้ำหมำยเดียวกัน คือ ควำมส ำ เร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจ เช่ือมั่น และศรัทธำต่อกำรบริหำร
รำชกำรของหน่วยงำน น ำไปสู่ค่ำดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) 
นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรรับแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียน ประสำน ติดตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำง กำรร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตโดยมี ๔ ช่องทำง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง  อ ำเภอเซกำ 
จังหวัดบึงกำฬ  38150  2) เว็บไซต”์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง https://www.bt.go.th  3) เฟซบุ๊ค 
“องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
บ้ำนต้อง  ด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 38  ก ำหนดว่ำ “เมื่อส่วนรำชกำร
ใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้
ทรำบภำยใน 15 วัน หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดบนพื้นฐำนของ หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน นอกจำกนี้ยังได้บูรณำกำรร่วมกับศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลบ้ำนต้อง เพื่อให้แนวทำงกำรด ำเนินงำน เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม  
มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์แล ะ
ควำมเช่ือมั่น ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็นส ำ คัญ ภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือกำรป้องกัน ส่งเสริม กำรรักษำ และกำรฟื้นฟูบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืนต่อไป                  

   /๒. วัตถุประสงค์...  
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2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำง 
กำรด ำเนินงำนให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส      
ด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2) เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ  

3) เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงข้ันตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับ ผู้เข้ำมำ
ปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก หรือ          
ผู้ให้บริกำรให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำร  
ในกำรปฏิบัติงำน  

4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยส ำ คัญ             
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณำกำรเช่ือมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติกำร ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน  

1)  เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ
นโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง  

2) ประสำน เร่งรัด และก ำกับให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร  

3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่   
โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร  

4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถ่ิน  
5) ประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กำรคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
6) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ

มิชอบ และกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

7) ปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

                    /4.กำรร้องเรียน...  
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

1) ตู้ไปรษณีย์ องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบ้ำนต้อง อ ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ  38150 
2) เว็บไซต์ รับเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง  

https://www.bt.go.th/     
3) เฟซบุ๊ค “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง”  
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส กำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง 

 
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1) ช่ือ ที่อยู่ของผูร้้องเรียน/ผู้แจง้เบำะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจง้เบำะแส   
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจน                 

ว่ำมีมูล ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำน ชัดแจ้ง     
เพียงพอที่จะสำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได้   

4) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล (ถ้ำมี)  - ใช้ถ้อยค ำสุภำพหรือข้อควำม
สุภำพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.แผน... 
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติเรื่อง      ไม่ยุติเรื่อง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

/7.ข้ัน... 

 

 

                ส ำนักปลัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหัวช้ำง 

๑. ร้องเรียนผ่ำนตู้ไปรษณีย์  

๒.  ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

๓. ร้องเรียนผ่ำนเฟซบุ๊ค 

๔.ร้องเรียนผ่ำนกล่องรับเรื่องร้องเรียนฯ 
 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำรรำยงำนผล
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

ลงทะเบียนรับ/ประสำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

1) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัดผู้รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง รับเรื่อง ร้องเรียน/
แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียน ๔ ช่องทำง    

2) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัดผู้รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง คัดแยกหนังสือ 
วิเครำะห์เนื้อหำของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัดผู้รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง สรุปควำมเห็นเสนอ
และจัดท ำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไป ทรำบและพิจำรณำ    

4) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัดผู้รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง ส่งเรื่องให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร /  ตอบข้อซักถำม ช้ีแจงข้อเท็จจริง    

5) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัดผู้รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เพื่อทรำบเบื้องต้นภำยใน 15 วัน    

6) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัดผู้รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง รับรำยงำนและ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง    

7) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัดผู้รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง เก็บข้อมูลในระบบ
สำรบรรณ เพื่อกำรประมวลผล และสรุปวิเครำะห์เสนอผู้บริหำร    

8) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัดผู้รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง จัดเก็บเรื่อง   
  

 8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและ       
ประพฤติมิชอบที่เข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำงต่ำง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพ่ือ

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่ำน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภำยใน ๑๕ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภำยใน ๑๕ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ ทุกวัน ภำยใน ๑๕ วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภำยใน ๑๕ วันท ำกำร  

 

                 

 

 

 



แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 
        กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง 
อ ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ 38150 
 

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

เรียน นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง 

   ข้ำพเจ้ำ .......................................................................อำยุ......................ปี         อยู่
บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่............ต ำบล .................................อ ำเภอ .................................จังหวั ด 
..................................โทรศัพท์..............................อำชีพ .................................................... เลขทีบ่ตัรประชำชน 
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ....................... ....วันหมดอำยุ
...........................มีควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหัวช้ำง พิจำรณำด ำเนินกำรตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในเรื่อง  

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

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

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

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

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

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

   ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต      ตำม
ข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ำมี) ได้แก่ 

๑) .........................................................................จ ำนวน..................................ชุด 

๒) .........................................................................จ ำนวน..................................ชุด 

๓) .........................................................................จ ำนวน..................................ชุด 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ลงช่ือ...................................................ผู้ยื่นค ำร้อง        ลงช่ือ.................................................เจ้ำหน้ำที่ 

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

 

.../ เรียนหัวหน้ำส ำนักปลัด 

 

 

 

 

- ๒ - 



 

เรียน หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.บ้ำนต้อง                  เรียน รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง 

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

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

ลงช่ือ...................................................................            ลงช่ือ................................................. .................. 

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

 

 

เรียน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง เรียน นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนต้อง 

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

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

ลงช่ือ................................................................... ลงช่ือ................................................................
(..................................................................)             (..................................................................)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


