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เทศบาลตำบลเวียง 
อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

 



คำนำ 
 

เทศบาลตำบลเวียง  มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ     
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล   
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  6 ช่องทาง 
ประกอบด้วย ๑) ทางไปรษณีย์ เลขที่  ๓๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๔๐, 
๒) เว็บไซต์ http://www.tambonwiang.go.th/website/home/main (ร้องเรียนการทุจริต) ๓) เฟสบุ๊ค 
“เทศบาลตำบลเวียง” 4) LINE เทศบาลตำบลเวียง  ID : tambonwiang 5) ทางโทรศัพท์ 053-๗๙๑๖๓๐  
6) ร้องเรียนด้วยตนเอง  

เทศบาลตำบลเวียง  ไดจ้ัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ของสำนัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะ
นำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tambonwiang.go.th/website/home/main


บทที่ 1 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 
  
เทศบาลตำบลเวียง  มีบทบาทหน้าที่หลักใน การกกำหนดทิศทาง วางกรอบการ ดำเนินงาน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม 
และคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง ทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วม
กำหนด เป้าหมายการพัฒนานำกลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ประชาชนได้รับ บริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่า
ดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย  

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน  ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานที่เกี่ยวช้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียน ของ
ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) ทางไปรษณีย์ เลขที่  ๓๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง 
อ ำ เ ภ อ เ ชี ย ง ข อ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  ๕ ๗ ๑ ๔ ๐ ,  ๒ ) เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://www.tambonwiang.go.th/website/home/main (ร้องเรียนการทุจริต) ๓ ) เฟสบุ๊ค “เทศบาล
ตำบลเวียง” 4) LINE เทศบาลตำบลเวียง ID : tambonwiang  5) ทางโทรศัพท์ 053-๗๙๑๖๓๐   6) 
ร้องเรียนด้วยตนเอง  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตามกระบวนงาน จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา 
๓๘ กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก ประชาชนหรือส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ
คำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพ้ืนฐานของ      
หลักธรรมาภิบาล”     

ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือการละเว้น       
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาล
ตำบลเวียง จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการชองประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ 
ร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียง เพ่ือให้แนวทางการดำเนินงาน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไข
ปัญหา ของประซาซน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ 
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนว

ทางการดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ  
มิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง กับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก  หรือ            
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบชองส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

๒) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 
4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

   ๑) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง  เลขที่  
๓๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๔๐ 
   2) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ที ่   
http://www.tambonwiang.go.th/website/home/main (ร้องเรียนการทุจริต) 

3) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศูนยด์ำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียง  053-๗๙๑๖๓๐ 
   4) ร้องเรียนทางเฟสบุ๊ค “เทศบาลตำบลเวียง”  
   5) ร้องเรียนทาง LINE  เทศบาลตำบลเวียง  ID : tambonwiang 
   6) ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

5. หลักเกณฑ์ไนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
   ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ ร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอ
ที ่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
    - ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
    
   ๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลเวียง รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน ๖ ช่องทาง 
   ๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
   ๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
   ๕) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้น
ภายใน ๑๕ วัน 
   ๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการ
ประมวลผลและวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
   ๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
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   ๗. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ 
ในการตรวจสอบ

ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียง ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนทางเฟสบุ๊คเทศบาลตำบลเวียง ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนทาง LINE  เทศบาลตำบลเวียง   ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



   ๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2.รอ้งเรียนผ่านเว็บไซต์ 

เทศบาลตำบลเวียง 

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ / ศูนย์ดำรงธรรม 

053-๗๙๑๖๓๐ 

4.ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

5.ร้องเรียนทาง FACEBOOK  

เทศบาลตำบลเวียง 

6.รอ้งเรียนทางไลน์  

ID : tambonwiang 

รับเรื่องรอ้งเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจรติ 

ประสานหน่วยงานที่รับผดิชอบ 

กำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 

แจ้งผลใหศู้นย์รับเรื่องรอ้งเรียนการทุจรติ 

เทศบาลตำบลเวียง 

(15 วัน ) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติเรื่อง แจง้ผูร้้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ 

สิน้สุดการดำเนินการ 

รายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบ 

ยุติ ไม่ยุติ 



ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเวียง  
เลขที่  ๓ ๖๖  หมู่  ๓   ต ำบล เวี ย ง  อำ เภอ เชี ย งของ      
จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๔๐ 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์
http://www.tambonwiang.go.th/website/ho

me/main     เมนู 
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ / ศูนยด์ำรงธรรมฯ 
053-๗๙๑๖๓๐ 

4.ร้องเรียนทางไปรษณีย์  เทศบาลตำบลเวียง   
เลขที่  ๓๖๖ หมู่  ๓  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ      
จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๔๐ 

5.ร้องเรียนทาง FACEBOOK  
เทศบาลตำบลเวียง 

6.ร้องเรียนทางไลน์  
ID : tambonwiang 

รับเรือ่งร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ประสานหน่วยงานที่รับผดิชอบ / แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
เทศบาลตำบลเวียง 
(ภายใน 15 วัน ) 

ยุติเร่ือง 
แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

(ภายใน 15 วัน ) 

ไม่ยุติเรื่อง  
แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

(ภายใน 15 วัน ) 

สิ้นสุดการดำเนนิการ 
รายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบ 

ยุติ ไม่ยุต ิ
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