
 

 

 

                                                                   

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

 
 



คำนำ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีบทบาทหน้าที่หลัก   ใน
การกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย               
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน 
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง     
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ร้องเรียนทางโทรศัพท์         
๐ 5379 5691 2) ตู้ ไปรษณีย์ 345 หมู่  12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160             
3) เว็บไซต์” www.abt-wiangthoeng.go.th ช่องทางร้องเรียน ทุจริตประพฤติมิชอบ อบต.เวียง 4) เฟซบุ๊ค 
อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 5)  ร้องเรียนทาง ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ อบต.เวียง 6) กล่องรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบล
เวียง ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/   ร้องทุกข์
ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคูม่ือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 

( นายสวาท  สมใจ) 

          นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลเวียง 

 

 

 

 

 

 

http://www.abt-wiangthoeng.go.th/


บทที่ 1   

บทนำ 

 

1.หลักการและเหตุผล     

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีบทบาทหน้าที่หลัก     ใน
การกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   การ
ส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน     และ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การ          
บริหารส่วนตำบลวังไคร้ ทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย          
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์
การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ 
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
(CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน 
ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง  
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี 6 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ร้องเรียนทางโทรศัพท์         
๐ 5379 5691 2) ตู้ ไปรษณีย์ 345 หมู่  12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160             
3) เว็บไซต์” www.abt-wiangthoeng.go.th ช่องทางร้องเรียน ทุจริตประพฤติมิชอบ อบต.เวียง 4) เฟซบุ๊ค 
อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 5)  ร้องเรียนทาง ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ อบต.เวียง 6) กล่องรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ในส่วนการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 38  กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน 
หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบน
พ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้าน   การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตำบลเวียง เพ่ือให้แนวทางการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของ
ระบบอย่างสูงสุดและยัง่ยืนต่อไป 

                    /๒. วัตถุประสงค์...  



- ๒ - 

2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส     
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ              
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ         
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ  
ในการปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญ           
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  

1)  เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

2) ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่   
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

                    /4.การร้องเรียน...  

 



- ๓ - 

 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

1) ร้องเรียนทางโทรศัพท์  ๐ 5379 5691  
2) ตู้ไปรษณีย์ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160              
3) เว็บไซต์ www.abt-wiangthoeng.go.th ช่องทางร้องเรียน ทุจริตประพฤติมิชอบ  
อบต.เวียง  
4) เฟซบุ๊ค อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย  
5)  ร้องเรียนทาง ไลน์กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ อบต.เวียง  
6) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส   
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน                 

ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง     
เพียงพอทีจ่ะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้   

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  - ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความ
สุภาพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๔ - 

 
6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติเรื่อง      ไม่ยุตเิรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวยีง 

๑. ร้องเรียนทางโทรศัพท์  

๒.  ร้องเรียนผ่านตูไ้ปรษณีย ์

๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต ์

๔.ร้องเรยีนผ่านเฟซบุ๊ค อบต.เวยีง อ.เทิง 
จ.เชียงราย 

 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผลให้ผู้
ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 

5.ร้องเรยีนผ่านไลน์กลุ่ม ประชาสมัพันธ์ อบต.เวียง 
 

6.ร้องเรยีนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน อบต.เวียง 
 



- ๕ - 
 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รับเรื่อง 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง    

2) เจ้ าหน้ าที่ ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้ านการทุจริต คัดแยกหนั งสือ วิ เคราะห์ เนื้ อหา             
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือ         
ถึงผู้บังคับบญัชาเหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา    

4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ /  
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง    

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน    

6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ 
ดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร    

8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง   
  

 8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ       
ประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านไลน์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่ าน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

 



แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาแส 
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 
 

                   วันที่..................เดอืน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ....................................................................................................................................................... ......... 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
 

   ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ.... ..................ปี          
อยู่บ้านเลขที่ .............หมู่ที่ ............ตำบล .................................อำเภอ .................................จั งหวัด 
..................................โทรศัพท์..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน 
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ....................... ....วันหมดอายุ
...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียง พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

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

   ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต      
ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) 
ได้แก่ 

๑) .........................................................................จำนวน..................................ชุด 

๒) .........................................................................จำนวน..... .............................ชุด 

๓) .........................................................................จำนวน..................................ชุด  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคำร้อง        ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่ 

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

/ เรียนหัวหน้า... 
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เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง          เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

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

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

ลงชื่อ...................................................................            ลงชื่อ ................................................................... 

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

 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

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

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

ลงชื่อ................................................................... 

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เดือน จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ตุลาคม ๒๕๖2 - - - - 

พฤศจิกายน ๒๕๖2 - - - - 

ธันวาคม ๒๕๖2  - - - - 

มกราคม ๒๕๖3 - - - - 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 - - - - 

มีนาคม ๒๕๖3 - - - - 

เมษายน ๒๕๖3 - - - - 

พฤษภาคม ๒๕๖3 - - - - 

มิถุนายน ๒๕๖3 - - - - 

กรกฎาคม ๒๕๖3 - - - - 

สิงหาคม ๒๕๖3 - - - - 

กันยายน ๒๕๖3 - - - - 

รวม - - - - 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

                 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

ที่  027 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ป ระจ ำปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2558 โด ยท า งส ำนั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

                      เพ่ือให้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 

             1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   ประธานกรรมการ 
             2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง    กรรมการ 

            3.นางจุฑาทิพ หยงสตาร์             กรรมการ 
             4. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
             5. ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
            6.หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการ 
             7. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
            8. นิติกรชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

                      ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นำมากำหนดเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 

                                                                      
  ( นายสวาท  สมใจ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 



          

 

 

 

         

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

ที่  028 / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนยป์ฏิบัติงาน 

ด้านการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ของประชาชน ที่
เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติงานด้านการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้   

คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติงานด้านการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. นายสวาท สมใจ   ตำแหน่ง นายก อบต.เวียง        ที่ปรึกษา 

2. นางจารุมาศ  สวัสดี          ตำแหน่ง ปลัด อบต.เวียง                 ประธานกรรมการ 

3.นางจุฑาทิพ หยงสตาร์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เวียง      กรรมการ 

4. นายสุทัศน์  มาลารัตน์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง       กรรมการ 

5. นางสาวชัญญาวีร์  รวมสุขกุลศักดิ์   ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง      กรรมการ 

           6. นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด              กรรมการ 

             7.นายอัครเดช ผาสิงห์   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 

    8.นางสาวอ้อมฤทัย เขาไกรราช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ     กรรมการและเลขานุการ 

    ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้   

   1. พิจาณาเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ  

  2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ แก้ไข หรือช่วยเหลือ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

3. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

       /4.ให้เลขานุการ... 
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4. ให้กรรมการและเลขานุการ สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และรายงาน ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบ เพ่ือเสนอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พิจารณาดำเนินการ ต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

  
         (นายสวาท สมใจ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

  

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 

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

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน ( Integrity  
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี 2563 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นปัจจุบัน จึงประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

                                 
   (นายสวาท  สมใจ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

เรื่อง  ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

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

เพ่ือให้การบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตำบลห้วยยูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่
เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียน ได้รับ
ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้ 
   1. โทรศัพท์/โทรสาร ๐ 5379 5691 

2. ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่านตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 345 หมู่ที่ 12 ต.เวียง อ.เทิง จ.
เชียงราย 57160 

3. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ : www.abt-wiangthoeng.go.th 

4. ร้องเรียนทาง เฟสบุ๊ค : อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

5. ร้องเรียนทาง ไลน์ : ประชาสัมพันธ์ อบต.เวียง 

6. ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 

 

                 
      (นายสวาท  สมใจ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

http://www.abt-wiangthoeng.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


