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ค ำน ำ 

 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน มีบทบาทหน้าที่
หลักในการด้าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ให้เป็นระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลได้อย่างเด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต อีกทั ง ยังเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้กับประชาชนที่พบเห็นการทุจริต
ได้อีกด้วย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต้าบล             
จะตั งอยู่บนพื นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ฉะนั น เพ่ือให้การด้าเนินการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน  
จึงได้จัดท้าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฉบับนี ขึ นมา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่            
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการด้าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั งนี  การจัดการเรื่องร้องเรียนจนได้
ข้อยุติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะเป็นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวั งของผู้ร้องเรียน             
จึงจ้าเป็นต้องมีขั นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

       

        องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 
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1. หลักการและเหตุผล 

 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุ
อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ยังได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ขึ น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต              
ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวข้างต้น ดังนั น เพ่ือเป็นการสนับสนุนการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล             
และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
จึงได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยการจัดตั งศูนย์แจ้งข่าวสาร
การทุจริตขึ น 

2. การจัดตั้งศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริต องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 

 ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต ภายใต้ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน                   
เป็นศูนย์บริการด้านการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับแจ้งข่าวสารของการทุจริต  ทั งในส่วนของการทุจริตภาครัฐ
และในส่วนของการทุจริตในภาคเอกชน เพ่ือที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องของการรับ
แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตจะได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการใน
เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรวจสอบและด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตดังกล่าว การด าเนินการของศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริต       
ก็เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ ด้าน มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการบริการ              
จากภาครัฐที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงและเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั ง การแสดงความเห็นของประชาชนก็เป็น
กลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ น รวมทั งยังเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชน            
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน จึงได้
จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ฉบับนี ขึ นมา 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
3. สถานที ่
 ศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ตั งอยู่ที่อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ชั น 1 เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อนอย่างรวดเร็ว 
 4.1 วางมาตรการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งน  าร้อน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
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5. วัตถุประสงค ์ 
 5.1 เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่าง ๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชันและประพฤติมิชอบต่าง ๆ  
 5.2 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน              
มีขั นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 5.3 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 
6. ค้าจ้ากัดความ 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั งทางบวกและทางลบทั งทางตรงและทางอ้อมจาก
การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
 “การด าเนินการ” หมายความรวมถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ตั งแต่ต้นจนถึงได้รับการแก้ไขหรือ
ได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/               
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง            
ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-451234 ทางเพจ 
Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งน  าร้อน 
 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน เช่น พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชัน พบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแต่งตั งพนักงานส่วนต าบล เป็นต้น 
 
7. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 7.1 รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี  
  7.1.1 การร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน ชั น 1             
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งน  าร้อน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
  7.1 .2  การร้ อ ง เ รี ยนผ่ านทาง เว็บ ไซต์  องค์ การบริ หารส่ วนต า บล โป่ งน  า ร้ อน 
https://www.pongnamronfang.go.th/index/ 
  7.1.3 ร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-451234        

https://www.pongnamronfang.go.th/index/
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  7.1.4 ร้องเรียนผ่านทางกล่องข้อความ เพจ Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 
  7.1.5 ทาง E-mail องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน Pongnamron.2558@outlook.com 
 7.2 ศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริตคัดแยก/วิเคราะห์เนื อหาของเรื่องที่ร้องเรียนและด าเนินการสืบสวน/
สอบสวน หาข้อเท็จจริง 
 7.3 หากพบว่าไม่มีมูล ด าเนินการเสนอเรื่องให้ผู้บริหารยุติเรื่อง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
 7.4 หากพบว่ามีมูล ด าเนินการทางวินัย/อาญา/แพ่ง และรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารและ 
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
 7.5 ศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริต จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอผู้บริหาร 
 
8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
 8.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ 
  - ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้มีความชัดเจน 
  - ระบุวัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน 
  - ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
  - ระบุพยานหลักฐาน พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 8.2 ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.3 เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนให้ยุติเรื่อง 
 
9. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนโดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ มูลกรณีท่ีเป็นเรื่องร้องเรียน 
 9.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
 
10. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องที่ถูกร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้ง
ข่าวสารการทุจริตทราบภายใน 15 วัน เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
  
11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งข่าวสารการทุจริต รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ นปีงบประมาณ               
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร
ต่อไป 
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12. มาตรฐานการด้าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/เว็บไซต์/
โทรศัพท์/Facebook/ให้ศูนย์แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วันท าการ 
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13. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 

4. ร้องเรียนผ่านทางเพจ Facebook: 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน 

3. ร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์  
053-451234        
 

2. ร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน  

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลศูนย์แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การทุจริต องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งน  าร้อน (15) วัน) 

ยุติ ไมยุ่ติ 

สิ้นสุดการด้าเนินการ รายงาน
ผลให้ผู้บริหารทราบ 


