
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
-------------------------------------------------- 

   ตามยุทธศาสตร์ขาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือ
เจ้าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  
   เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึง
ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ดังนี้ 
   ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ ละ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย” 
  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน “ประพฤติชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิ
บาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ “การตอบสนอง” หมายถึง การส่ง
ต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน 
ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการ
ด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรือ
อีเมลล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  
 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
 3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
 3.1.1เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ในเรื่องดังต่อไปนี้  
 1. กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

2. กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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3. ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
4. ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
5. กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด

หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร

เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
3.2.7 ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม

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 าบลแหลมผักเบี้ย เลขที่ 64 

หมู่ที่ 2 ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ส านักงานที่ www.laemphakbia.co.th(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมต าบลแหลมผักเบี้ย 
3.5.4 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์  
 - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
 - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อร้องเรียน) 
3.5.5 ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ด ารงธรรมต าบลแหลมผักเบี้ย 0-3247-8066 
3.5.6 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย” 

 

จึงประกาศมาให้ทราบด้วยทั่วกัน 
         

ประกาศ    ณ  วันที่   19  กมุภาพันธ์   2563                 
 
 
(นายศรีเพชร  นามเดช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 
 

http://www.laemphakbia.co.th(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)


 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
 การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / 
ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
โดยทุกๆ เรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิด
จากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย จึงต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด 
ดังต่อไปนี้ 
 
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

1. เรื่องท่ีอาจน ามาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1.1 กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
1.2 กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
1.5 กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
บุคคลอื่น 
 3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ 
เพ่ือยืนยันว่า มีตัวตนจริง 
วิธีการยื่นค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

1. ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมี 
1.1 วัน เดือน ป ี
1.2 ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
1.3 ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจน ว่าได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวนสอบสวนได้ 
1.4 ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 2. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง Email: Laemphakbia@ 
laemphakbia.go.th  หรือสายตรงนายก 083-9917324 
เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

1. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนจริงจะถือ
ว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 

2. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ 
หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

3. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ร้องเรียน 
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ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

1. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

76100 
3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์ 

นายก อบต. โทร 032-478-066 หรือสายตรง 083-991-7324 
ปลัด อบต. โทร  032-478-066 หรือสายตรง 081-663-6962 

4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน Web side www. Laemphakbia@laemphakbia.go.th  
5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน Email address: Laemphakbia@laemphakbia.go.th  

การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต  
 เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
 กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์ส าหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูล
เพ่ิมเติม หรือเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ 
หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็น
การแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น 

 
   
 
 


