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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่

 



ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบ
การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
คอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน   โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น า
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) ทางไปรษณีย์ เลขท่ี  212 ม.5 ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่ 50120   , ๒) เว็บไซต์ www.tawangphrao.go.th/ร้องเรียนการทุจริต   ๓) เฟซบุ๊ค “องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว” 4) LINE อบต.ท่าวัพร้าว  5) ทางโทรศัพท์ 053025200  6) ร้องเรียน     
ด้วยตนเอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน 
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล 
  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  มีบทบาทหน้าท่ีหลักใน การกก าหนดทิศทาง วาง

กรอบการ ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปช่ัน การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนต าบลท่าวังพร้าวทุกระดับ ก าหนด
มาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนด เป้าหมายการพัฒนาน ากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับ บริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่น และศรัทธาต่อการบริหาร
ราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย  

นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวช้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ของ
ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) ทางไปรษณีย์ เลขท่ี  212 ม.5   ต.ท่าวัง
พร้าว  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  , ๒) เว็บไซต์ www.tawangphrao.go.th/ร้องเรียนการทุจริต    
๓) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว” 4) LINE อบต.ท่าวัพร้าว 5) ทางโทรศัพท์ 053025200  
6) ร้องเรียนด้วยตนเอง  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงาน จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ 
มาตรา ๓๘ ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก ประชาชน               
หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ี ของส่วนราชการ
นั้นท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล”     

ซึ่งอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการชองประชาชน นอกจากนี้ยังได้
บูรณาการ ร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าวังพร้าว  เพื่อให้แนวทาง
การด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถแก้ไขปัญหา ของประซาซน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นส าคัญ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 



๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนว

ทางการด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง กับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงช้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ  รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ            
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 

๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
มีบทบาทหน้าท่ีในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส า คัญในการ

ขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมท้ังบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมท้ังจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบชองส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดย
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
4.การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

1.ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว เลขท่ี 212 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานท่ี   www.tawangphroa.go.th/ร้องเรียนการ
ทุจริต 



3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  
053025200 

4. ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว”  
5. ร้องเรียนทาง LINE  อบต.ท่าวังพร้ว ID :tawangprow212 
6.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5.หลักเกณฑ์ไนการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ ร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏ

อย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอท่ี สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้าม)ี 
- ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ / ศูนย์ด ารงธรรม 

053025200 

4.ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

5.ร้องเรียนทาง FACEBOOK  

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

6.ร้องเรียนทางไลน์  

ID :tawangprow212 

รับเร่ืองรอ้งเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจรติ 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ก าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเร่ืองรอ้งเรียนการทุจรติ 

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

(15 วัน ) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกขท์ราบ 

ไมยุ่ติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกขท์ราบ 

สิ้นสุดการด าเนนิการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

ยุติ ไมยุ่ติ 


