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1   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 

 
ค าน า 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ทิศทาง และวางกรอบการด าเนินงาน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ และส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ 
จะน าไปเป็นมาตรฐาน อย่างมีคุณภาพ  
 

งานกฎหมายและคดี 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
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2   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 

บทที ่1 
บทน า 

 

  1. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการ
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ทุกระดัก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
กลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การ แผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อ
การบริหารราชการของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแส และร้องเรียน ประสาน 
ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  การรับแจ้งเบาะแส และร้องเรียน มี 5 ช่องทาง ประกอบด้วย 
  1) ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
  2) ทางโทรศัพท์ โทร. 053 - 369049 
  3) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ “http://www.doilor.org” 
  4) สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก “องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ”  
  5) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
  ในส่วนการปฏิบัติงานดาเนินการตามกระบวนงานจัดการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า“เมื่อ
ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือราชการด้วยกันเกีย่วกับงานท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชาการ ที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการ
ให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
นอกจากนี้ยงับูรณาการร่วมกับ ศูนยร์ับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็น
รูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
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3   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 

 
 

  2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบการด าเนินงานให้เกิด
รูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย กับ
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกผู้ให้บริการให้สามารถ
หรือ เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
  4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

  3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  บทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการก าหนดโยบาย 
และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน 
  1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล 
  2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหนโดยมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  5) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรม 
   6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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  4. การร้องเรียน แจ้งเบาะแส 

  1) ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
  2) ทางโทรศัพท์ โทร. 053 - 369049 
  3) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ “http://www.doilor.org” 
  4) สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก “องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ”  
  5) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

  5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส 
  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบ เรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ทีป่รากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานชัดแจ้งเพียงพอที่จะ 
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
  4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  หมายเหตุ  ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน  

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผล 
 (๑๕ วัน) 

ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน 
 

ไม่ยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้ร้องเรียน 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
โทร. ๐53 - 369049 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 

๔. ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

ยุต ิ ไม่ยุติ 

๔. ร้องเรียนทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 



 

งานกฎหมายและคดี  
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  7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 
   2. เจ้าหน้าที่ คัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. เจ้าหน้าที่สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา 
  4. เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อด าเนินการ ตอบข้อซักถามชี้แจงข้อเท็จจริง แจ้งผู้ร้องเรียน
เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
  5. เจ้าหน้าที่รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
  7. เจ้าหน้าที่จัดเก็บเรื่อง 
   
  8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อประสานหาทาง

แก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตัวเอง ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  
ร้องเรียนทางสื่อสังคมออนไลน์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  
ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  



 

งานกฎหมายและคดี  
 

7   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 



 

งานกฎหมายและคดี  
 

8   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 



 

งานกฎหมายและคดี  
 

9   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 

 



 

งานกฎหมายและคดี  
 

10   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 

    
 


