
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

-------------------------- 
 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกู่กาสิงห์ มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์   เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ เรื่อง หลักเกณฑ์  
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์” 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลกู่กาสิงห์ และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วน
ต าบลกู่กาสิงห์ 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อ าน าจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้
ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนอง
สิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย 
 



ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร 
(5) กระท าการนอกเหนืออ าน าจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับ
การกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
3.2.6 ระบุวัน เดือน ป ี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ หมู่ที7่ 
ต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานที่ www.kukasinglocal.go.th (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ยุติธรรมต าบลกู่กาสิงห์ 
3.5.4 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
- หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 
3.5.5 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศูนย์ยุติธรรมต าบลกู่กาสิงห์ 043-501740 
3.5.6 ร้องเรียนทาง face book “องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์” 
3.5.7 ร้องเรียนทาง LINE ศนูย์ข่าว อบต.กู่กาสิงห์ 
 



จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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(นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

---------------------------------------- 
องค์การบริหารส่วนกู่กาสิงห์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการ ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน   คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๖ ซ่องทาง 
ประกอบด้วย ๑) กล่องรับฟังความคิดเห็น ๒) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ www.kukasinglocal.go.th ๓) face book “องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์” 
๔) LINE กลุ่มศูนย์ข่าวอบต.กู่กาสิงห์  ๕ ทางโทรศัพท์ ๐๔๓ -๕๐๑๗๔๐ ๖) ร้องเรียนด้วนตนเอง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดกา รเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๑ 
 

บทน า 
๑.หลักการและเหตุผล 
            องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  มีบทบาทหน้าที่หลักใน การก าหนดทิศทาง วางกรอบการ 
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูก
จิตส านึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการ
ทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ประซาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของ 
หน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและ
เรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จากช่องทางการร้องเรียน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ร้องเรียนด้วย
ตนเอง 2 ) ตู้รับความคิดเห็น 3) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลกู่กาสิงห์  www.kukasinglocal.go.th 4 face book “องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์” 5) LINE 
กลุ่มศูนย์ข่าว อบต.กู่กาสิงห์ 6) ทางโทรศัพท์ 043-501740 ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตาม
กระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ การติดต่อสอบถาม
เป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ของส่วนราชการนั้น ให้
เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลกู่กาสิงห์ เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการ ฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและ
ยั่งยืนต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การ 
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วน ราชการให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่ 
เกี่ยวข้อง 

๒) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
๔) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
๑) กล่องแสดงความคิดเห็น 
- หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 
๒) เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
- www.kukasingloca.go.th 
๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศนูย์ด ารงธรรมต าบลกู่กาสิงห์ โทร. ๐๔๓-๕๐๑๗๔๐ 
๔) face book “องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์” 
๕) LINE ศูนย์ข่าว อบต.กู่กาสิงห์ 
๖) ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๕.หลักเกณฑ์ไนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 



๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ ร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริง หรือขี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่ 
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
- ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ 

๕. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ (๑๕ วัน) ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ/ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ /สิ้นสุดการด าเนินการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ด ารงธรรม ๐๔๓-๕๐๑๗๔๐ 
๔. ร้องเรียนทาง Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ยุติ ไม่ยุติ 
๕. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
๖. ร้องเรียนทาง LINEศูนย์ข่าว อบต.กู่กาสิงห์ 

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง 
๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง ร้องเรียน/ 

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง ผู้บังคับบัญชา 

เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ /ตอบข้อ 

ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้อง ทุกข์เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕ 

วัน 
๕) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนิน 

งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และ 

สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ 
  
ช่องทางความถี่ในการตรวจสอบ  ช่องทางระยะเวลาด าเนินการรับ 
ข้อร้องเรียน เพื่อประสานหาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 
ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วันท าการ 
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕วันท าการ 
ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 



ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 
ร้องเรียนผ่าน LINEอบต.กู่กาสิงห์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 
ร้องเรียนทางโทรศัพท ์๐๔๒-๕๐๑๗๔๐ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) (แบบคาร้อง ๑) 
 
                                                                            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

              อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๕๐ 
 

                                       วันที่ ……………………….. เดือน.............. พ.ศ ....................... 
เรื่อง ................................................................ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
ข้าพเจ้า .................................................. อายุ ................ ป ีอยู่บ้านเลขท่ี....... ......หมู่ที.่.....ต าบล...................... 
อ าเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท.์. ์ ................................... 
อาชีพ ............................................................... ต าแหน่ง................................................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน.................................................................................ออกโดย . ..........................................  
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ 
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ 
แก้ไขปัญหาในเรื่อง 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง ทุก
ประการโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๒) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๓) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 (นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 


