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คำนำ 

   คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จัดทำขึ้น เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจาก  
ทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักปลัด  

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด สอดรับกับกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ที่จะนำไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ 
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บทที่ ๑ 

บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นป้องกันการทุจริต เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน ประกอบกับการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้
ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ในการดำเนินงานให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และ  มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น  ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล(Good Governance) และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมี  
การประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

๒. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทาง 

การดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ  
มิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง กับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ              
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
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3. บทบาทหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  มีบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อน นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ในส่วนราชการ ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง
ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
1)  การติดต่อสอบถาม ขอข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง  

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2)  การติดต่อสอบถาม ขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น ทางโทรศัพท์หมายเลข : 0 5399 

8333 ต่อ 200 และแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5399 8333 ต่อ 222 ตู้ 
3)  ทางเว็บไซต์ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaipao.go.th  
4)  ทางจดหมาย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
5)  ทางตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6)  ศูนย์บริการประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ (GCS) ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัด

เชียงใหม่ 
7)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
8)  ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 1 
9)  ทาง Facebook: ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายนิติการ

และการพาณิชย์ อบจ.เชียงใหม่  

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 5.1  ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
1) ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
3) ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของ 

ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส (เพ่ือสามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติม) 
4) บรรยายการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ

ร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล  ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

5) ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่เป็นเหตุให้ร้องเรียน ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยาน
บุคคล (ถ้ามี)  
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6.  การบันทึกข้อร้องเรียน 
 1)  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ -สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 
หมายเลขติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ 
 2)  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

7.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 
 1)  หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองหรือสำนักให้หน่วยงานนั้นรายงานผล 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสำเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
จำนวน 1 ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป 
 2)  หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ดำเนินการ
โดยตรงให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

8.  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 1)  รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาสรายงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทราบทุกไตรมาส 

 2)  รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลักจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือนำมาวิเคราะห์  
การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร
ต่อไป  
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9.  แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง 

3. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ 
0 5399 8333, 0 5399 8334 

5. ร้องเรียนทางตู้รับฟังความคิดเห็นของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุติ ไม่ยุติ 

๔. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ : อบจ.เชียงใหม ่
888 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 50300 

7. การประชุมรับฟังความคิดเห็น 

8. ร้องเรียนทางศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ชม. 

9. ร้องเรียนทางศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ชม. 

6. ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ 
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๑. ประกาศจัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพ่ือความสะดวก 

ในการประสานงาน  
4. รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการ

ร้องเรียน 9 ช่องทาง 
5.  คัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
6.  สรุปความคิดเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 
7.  ส่งเรื่องให้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/ตอบข้อซักถามชี้แจงข้อเท็จจริง 
8.  แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบเบื้องต้น ภายใน 15 วัน 
9.  รบัรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลและสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
11. จัดเก็บเรื่อง 
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11.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดย
มีข้อปฏิบัติตามที่กำหนดดังนี้ 
 

 
ช่องทาง 

 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เพื่อประสาน  
หาทางแก้ไข 

 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
0 5399 8333 ต่อ 222 

ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.chiangmaipao.go.th 

ทุกวันทำการ ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ทางตู้ไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
50300 

ทุกครั้ง ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ทางตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ทุกวันทำการ ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ศูนย์บริการประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ (GCS) 
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่ 

ทุกวันทำการ ภายใน ๑๕ วันทำการ  

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามความเหมาะสม ภายใน ๑๕ วันทำการ  
ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ อาคารฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 1 

ทุกวันทำการ ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Facebook: ประชาสัมพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และฝ่าย
นิติการและการพาณิชย์ อบจ.เชียงใหม่  

 

ทุกวันทำการ ภายใน ๑๕ วันทำการ  

 
 
 
 
 
 

http://www.chiangmaipao.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ 
 เขียนที่  

   
   

 วันที่  

เรื่อง  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้าพเจ้า  
เลขประจำตัวประชาชน  บ้านเลขท่ี  หมู่ที่   
ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์หมายเลข  

ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ลงชื่อ..................................................................ผู้ร้องเรียน 
  (................................................................) 


