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คำนา 
 

      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก มีบทบาทหน้าที่หลักใน
การ กำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วม
กำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก หมู่
ที ่ 7 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 2) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
www.khaochetluk.go.th  3) เฟซบุ๊ค “อบต.เขาเจ็ดลูก” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาเจ็ดลูก ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัด การเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัด 
การเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน 
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
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บทที ่1 

บทนำ 

 
1.หลักการและเหตุผล 
               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก มีบทบาทหน้าที่หลัก 
ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
ส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วน 
ตำบลเขาเจ็ดลูก ทุกระดับกำหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการ
ส่งเสริมและคุ ้มครองจริยธรรมไปสู ่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที ่วางไว้ไปสู ่เป้าหมายเดียวกัน คือ 
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (  CPI:Corruption 
Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
หมู ่ที ่ 7 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 2) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
www.khaochetluk.go.th  3) เฟซบุ๊ค “อบต.เขาเจ็ดลูก” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  
   ในส่วนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้อง
กับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 38 
กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถาม
หรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาล ( Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื ่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก จำเป็นต้องดาเนินการเพื ่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขาเจ็ดลูก 
เพื่อให้แนวทางการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การ
รักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืน
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
              1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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              2) เพื ่อให้มั ่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
              3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ ผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้
ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ใน
การปฏิบัติงาน 
              4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) 
 

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
   1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี ่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง 
   2) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
   3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

  4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
   5) ประสานงาน ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
1) ด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 7 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ 

จังหวัดพิจิตร 
2) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก www.khaochetlukl.go.th 
3) เฟซบุ๊ค “อบต.เขาเจ็ดลูก” 
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบ เรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่า มีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง 
เพียงพอที่ จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความ
สุภาพ 

 

http://www.khaochetlukl.go.th/


6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนผังขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา การจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
 

 

      รับเรื่องร้องเรียนทุจริต เรื่องการปฏิบัติ 

        หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

        ลงทะเบียนรับ/เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

 
        
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 
 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/หนังสือ/ 
หนังสือ/ตู้แดงและตู้รับฟังความคิดเห็น 

 2. ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาเจ็ดลูก 

 3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เช่น สาย 

  ด่วน/สายตรง และสายตรงนายก 

 4. ร้องเรียนผ่านทาง Facebook, 
 E-mail และ Line ของ องค์การ 
 บริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 

 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

 แจ้ง/รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 เบื้องต้นให้ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 กรณีไม่มีมูล 
 กรณีมีมูลหรือข่ายการทุจริต การปฏิบัติ 

 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

 ยุติเรื่องและรายงานผลให้ 

        ผู้บริหารทราบ  

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ       
(ภายใน 15 วัน) 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

ร้องเรียน 

 แจ้งผลการการดำเนินการ 

ให้ผู้ร้องรับทราบอีกครั้ง 

คณะกรรมการฯรายงานผล       
การสอบสวน/เสนอ 

ผู้บริหารและดำเนินการตาม 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งผลการตรวจสอบหรือความ        

คืบหน้าของการดำเนินการให้ 

ผู้ร้องทราบ 

(ภายใน 15 วัน) 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

เสนอผู้บริหาร/พิจารณา 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยและความรับผิดทาง 

ละเมิด 



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1) เจ้าหน้าที ่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก รับเรื ่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง 
      2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      3) เจ ้าหน้าที ่ศ ูนย์ปฏิบัต ิการต่อต้านการทุจร ิต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังส ือถึง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
      4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ / ตอบข้อ 
ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
      5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน
15 วัน 
      6) เจ้าหน้าที ่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล
และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
      8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
 
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดำเนิน การรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

 
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง 
ระยะเวลาดำเนินการ 

รับข้อร้องเรียนเพื่อประสาน
หาทางแก้ไข 

 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตอบต.เขาเจ็ดลุก 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1-2 วันทำการ - 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์อบต. 
www.khaochetlukl.go.th 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทำการ - 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
0 5690 4832-3 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทำการ - 

ร้องเรียนทาง Face book 
อบต.เขาเจ็ดลูก 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทำการ - 

ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียนที่อบต.เขาเจ็ดลูก 

ทุกวัน 
 

ภายใน 1-2 วันทำการ - 

 

http://www.khaochetlukl.go.th/


แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230 
 

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

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
                     

ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ......................ปี  อยู่บ้านเลขที่.............   
หมู่ที่............ตำบล .................................อำเภอ .................................จังหวัด ..................................โทรศัพท์
..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน ....................................ออกโดย 
................................................วันออกบัตร ............ ......................วันหมดอายุ........... .......................มีความประสงค์        
ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก พิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................................  

   ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

๑) .........................................................................จำนวน..................................ชุด 
๒) .........................................................................จำนวน..................................ชุด 
๓) .........................................................................จำนวน..................................ชุด 

 
 
 
 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคำร้อง 
      (...................................................) 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้รับคำร้อง 
     (...................................................) 
 

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
............................................................................ ............................................................................................................  
........................................................................... ............................................................................................................ . 
 

ลงชื่อ................................................................... 
                        (..................................................................) 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
............................................................................ ............................................................................................................  
........................................................................... ............................................................................................................ . 
 

ลงชื่อ................................................................... 
      (..................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ตอบข้อร้องเรียนเบ้ืองต้น) 

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230 
 

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

เรียน  .............................................................. 
                     
อ้างถึง หนังสือร้องเรียน เรื่อง .......................................................................ลงวันที่...................... 

  ตามที่ท่านได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก โดยทาง (   ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ (   ) ด้วยตนเอง (  )  ทาง
โทรศัพท ์(  )  อ่ืน ๆ ลงวันที่.................เดือน.................................พ.ศ. ................ เก่ียวกับเรื่อง.................................... 
.....................................................................................................................................นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียน 
รับเรื่อง  เลขรับที่...............................ลงวันที่.................................................ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  
ได้พิจารณาและตรวจสอบเรื่องของท่านแล้ว เห็นว่า........................................................................................................  
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

  จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
           ( นายกฤษณะ   ก้อนแก้ว ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
โทร 0 5690 4833  



 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 

ที่ 491/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเขาเจ็ดลูก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------ 

  เพ่ือให้การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามที่ระเบียบและกฎหมายได้กำหนดไว้  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  ประธานกรรมการ 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    กรรมการ 
  3. ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
  4. ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
  5. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ    กรรมการ 
  6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
  7. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    กรรมการ 
  8. นิติกรชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
  9. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    กรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล และจัดทำเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ  วันที่  25  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 

(  นายกฤษณะ    ก้อนแก้ว ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 

ที่ 491/2562 
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์ก าร
บริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ
เพื่อดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ติดตามลงโทษผู้ทุจริตได้อย่างเด็ดขาด และเพ่ืออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก มี
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบของศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล          
เขาเจ็ดลูก มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล  

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอปร ะกาศใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว รายละเอียดท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่  25  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(  นายกฤษณะ    ก้อนแก้ว ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 


