คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว มีบทบาทหน้าที่หลักในการ กาหนด
ทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้อง กับ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกั น ละปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่ อใช้ เป็ น
เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และ อานวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยได้ รวบรวมแนวทางการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการกาหนดทิ ศทาง วางกรอบการดาเนิน งานการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ มิช อบ
การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
แก้ว ทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิ ตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต มุ่งเน้น ป้องกัน การทุจริตโดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการ
ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงานโครงการที่ ว างไว้ ไ ปสู่ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา
ต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception
Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตโดยมี ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย
1) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 16 หมู่ 5 ตาบล ห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ 50130
2) เว็บ ไซต์ ศู นย์ รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่ว นตาบลห้วยแก้ว
http://www.huaykaewchiangmai.go.th/
3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ”
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ในส่วนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้อง
กับ พระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ ว ย หลั กเกณฑ์แ ละวิธีก ารบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38
กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือ
แจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่ องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยแก้ว จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ
ร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลห้วยแก้ว เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การ
อภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
/๒. วัตถุประสงค์...

-๒–
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง การ
ดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสด้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็น หลั กฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ส ามารถถ่ายทอดให้ กับ ผู้เข้ามา
ปฏิบั ติ งานใหม่ พั ฒ นาให้ การทางานเป็ น มืออาชีพ รวมทั้ง แสดงหรือเผยแพร่ ให้ กั บบุคคลภายนอก หรือ ผู้
ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ใน
การปฏิบัติงาน
4) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู้ ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบ ทบาทหน้ าที่ในการดาเนินการเสริมสร้ างความเข้ มแข็ งและเป็ นเครือ ข่ายส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่ หั ว หน้ าส่ ว นราชการเกี่ย วกั บการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติห รือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
/4.การร้องเรียน...

-๓4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 16 หมู่ 5 ตาบล ห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ 50130
2) เว็บ ไซต์ ศูนย์ รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่ว นตาบลห้วยแก้ว
http://www.huaykaewchiangmai.go.th/
3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ”
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง เพียง
พอที่จะสามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความ
สุภาพ
6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนผ่านตูไ้ ปรษณีย์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ลงทะเบียนรับ/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
- เสนอตามลาดับขั้น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ดาเนินการแก้ไข
-รายงานผลผูบ
้ ังคับบัญชาทราบ
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ (กรณีไม่แล้วเสร็จ
ในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรก ภายใน ๑๕ วัน

๒. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
๓. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค
๔.ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนฯ

-๕7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้ าที่ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว รับเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง
2) เจ้ าหน้ าที่ ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อ ต้า นการทุ จริ ต คั ดแยกหนัง สื อ วิเ คราะห์ เนื้ อหาของเรื่อ ง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สรุ ป ความเห็ น เสนอและจั ด ท าหนั ง สื อ ถึ ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ /
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้ าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบสารบรรณ เพื่ อ การ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินการรับ
ความถี่ในการ
ช่องทาง
ข้อร้องเรียน เพื่อ
หมายเหตุ
ตรวจสอบช่องทาง
ประสานหาทางแก้ไข
ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตั ว เองผ่ า น
ทุกวัน
ภายใน ๑๕ วันทาการ
กล่องรับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
ทุกวัน
ภายใน ๑๕ วันทาการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวัน
ภายใน ๑๕ วันทาการ
ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค
ทุกวัน
ภายใน ๑๕ วันทาการ

แบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาแส
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...........................
เรื่อง

................................................................................................................................................................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ......................ปี
อยู่
บ้ า นเลขที่ . ............หมู่ ที่ . ...........ต าบล .................................อ าเภอ .................................จั ง หวั ด
..................................โทรศัพท์..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ....................... ....วันหมดอายุ
...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแก้ว พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่าคาขอร้อ งเรีย น/แจ้ งเบาะแสการต่อ ต้านการทุจ ริต ตาม
ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
๑) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จานวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)
/ เรียนหัวหน้า...

-๒เรียน หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

ลงชื่อ...................................................................

ลงชื่อ...................................................................

(..................................................................)

(..................................................................)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
............................................................................
............................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
http://www.huaykaewchiangmai.go.th/
*************

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
๑.เข้าเว็บไซต์ http://www.huaykaewchiangmai.go.th/
๒.เลือกเมนูหลัก ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๓.บล็อคด้านขวามือ เลือกเมนูร้องเรียนการทุจริต

๔.พิมพ์รายละเอียด ข้อความที่ประสงค์ร้องเรียนการทุจริต

