
องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ ์
อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ์ ได้จัดท้ามาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต รวม 7 เรื่อง ดังนี   
 
               1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 
               2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 
 
               3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื อจัดจ้าง 
 
               4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
               5.มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 
               6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
               7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
           จึงขอเวียนแจ้งมาตรการดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ์
รับทราบและถือปฏิบัติตาม มาตรการโดยเคร่งครัด โดยมีผลตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
 
 
 

  ส้านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ์ อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  



 
 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ ์

อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 เพ่ือให้การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลบึงน ้ารักษ์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจน
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี จึงก้าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตไว้ดังนี  
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือก้าหนดช่องทางที่ปลอดภัยและความลับส้าหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกในการร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสการกระท้าผิดและทุจริต 

2. เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท้าผิดและการทุจริต จากการถูกข่มขู่ 
คุกคาม หรือการกระท้าในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงผู้ถูกร้องเรียนกรณียังไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริตจริง 

3. เพ่ือให้มีระบบและแนวทางด้าเนินการส้าหรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการกระท้าผิดและ
การทุจริต 

4. เพ่ือก้าหนดแนวทางด้าเนินการทางวิจัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย กับบุคลากรที่ทุจริต 

5. เพ่ือป้องปรามไม่ให้เกิดการกระท้าผิดและการทุจริต 
 

มาตรการ 

1. ก้าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ให้ควบคลุมถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต รวมถึงการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

2. ก้าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ควบคลุมถึงการให้ความร่วมมือ/ช่วยเหลือในกระบวนการ
สอบสวน/สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต/กระท้าผิด 

3. ก้าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะการกระท้าผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ นภายในหน่วยงาน  

4. ก้าหนดให้งานบริหารทั่วไป จัดการความเสี่ยงจัดท้าช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายในการรับ
เรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท้าผิด/ทุจริต โดยให้ถือว่าเรื่องร้องเรียน/ เบาะแสที่ได้รับเป็นความลับสูงสุด 

5. ก้าหนดให้งานบริหารทั่วไป จัดการความเสี่ยงเป็นแกนหลักในการจัดท้าหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
ร้องเรียน และเบาะแสการกระท้าผิด/ทุจริต รวมถึงจัดท้าคู่มือ/ แนวทางปฏิบัติที่ควบคลุมถึงผู้รับผิดชอบ 
ขั นตอน กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท้าผิด/ ทุจริต เพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลากร
ภายนอกรับทราบ 

6. ก้าหนดให้งานบริการทั่วไป จัดการความเสี่ยง จัดท้าระเบียบและสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระท้าผิด/ ทุจริต รวมทั งจัดท้ารายงานสรุป ข้อมูลสถิติ เพ่ือเสนอต่อที่ผู้บริหารที่รับผิดชอบ และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และ/หรือ ที่ประชุมผู้บริหารคณะ อย่างน้อยทุก 3 เดือน  

7. ก้าหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ ด้าเนินคดีตามกฎหมาย ต่อบุคลากรที่มีผลต่อ
การสอบสวน/ ผลการพิจารณาว่ามีการกระท้าอันเป็นการทุจริต รวมถึงการด้าเนินการกรณีบุคลากรอยู่
ระหว่างได้รับการสอบสวน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 



8. กรณีที่เรื่องร้องเรียนทางทุจริตเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ในการด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและ
เป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณา 

9. กรณีที่เรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นเรื่องส้าคัญ หรือเป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
หรือ ขัดแย้งกับนโยบาย หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว เสนอเรื่องต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาตลอดจนชี จงผลพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน/ สาธารณะทราบ 

10. ก้าหนดให้งานบริหารทั่วไป จัดการความเสี่ยง รวมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด้าเนินงาน
กับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต ก้าหนดระบบและแนวทางในการแจ้งความคืบหน้าและผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็น ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าเรื่องจะสิ นสุด ยกเว้นกรณีท่ีมี
ความจ้าเป็นจากเหตุผลด้านข้อมูลส่วน บุคคลกับการรักษาความลับ 

11. ก้าหนดให้งานบริหารทั่วไป ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายงานผลการด้าเนินการกับเรื่อง
ร้องเรียนการกระท้าผิด/ ทุจริต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ต่อที่ผู้บริหาร อย่างน้อยทุก 6 เดือน  

12. ก้าหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในกระบวนการ
ตรวจสอบ และผู้เกี่ยวข้อง  
            12.1 ผู้ท้าหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบ/ ขั นตอนสอบข้อเท็จจริง/ ขั นตอนการด้าเนินการกับ
เรื่องร้องเรียนการกระท้ าผิด/ ทุจริต  ต้องไม่มีส่วนได้ส่วน เสียต่อผู้ ถูกร้องเรียนหรือผู้กระท้ าการ                     
ทุจริต 

            12.2 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็น 

                     ความลับ โดยจ้ากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้มีหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการด้าเนินการตรวจสอบ  

                     เรื่องร้องเรียน/ เบาะแส นั นๆเท่านั น 

           12.3 การด้าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท้าผิด/ ทุจริต ให้เปิดเผยข้อมูลเท่าที่ 
                   จ้าเป็นโดยค้านึงถึงสิทธิส่วนบุคคล และความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคล 

                   ที่เก่ียวข้องเป็นส้าคัญ 

            12.4 ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท้าผิด/ ทุจริต และผู้ที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินการที่ 
                    เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล รายละเอียดเรื่องร้องเรียน รวมทั งเอกสารหลักฐานทั งหมด   
                    เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการ  
                    เปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก้าหนด 

              12.5 กรณีท่ีผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือ 

                     ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเกี่ยวเนื่องจากการให้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสามารถร้อง 

                     ขอให้คณะก้าหนดมาตรการการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้ 
13. หากพบว่าบุคลากรแจ้งเรื่องร้องเรียน/ เบาะแส หรือข้อมูลที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการ

กระท้าที่มีเจตนาไม่สุจริตและเป็นเท็จ หรือจงใจให้เกิดความเสียหาย ให้ด้าเนินการทางวินัยกับบุคลากร
ดังกล่าว 

14. ก้าหนดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การประมวลวิเคราะห์ การรายงานผลเรื่อง
ร้องเรียนการกระท้าผิด/ ทุจริต ที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือบูรณาการให้การบริหารจัดการและติดตามผล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

15. ก้าหนดให้งานบริหารทั่วไป จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ้าปี รายงานการก้ากับ
ติดตามการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ้าปีและรายงานผลการด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ้าปีเพ่ือเสนอต่อคณะบดี และเผยแพร่ให้กับบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และ บุคคลภายนอกรับทราบ 

16. ก้าหนดตัวชี วัดผลการด้าเนินงาน เกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านจริยธรรมและบุคลากรและองค์กรให้ควบ
คลุมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการด้าเนินการกับผู้กระท้า
การทุจริต ตลอดจนการทุจริตของบุคลากร 
 


