คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

คานา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงฉบับนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กร ทั้งนี้ การดาเนินการเรื่องร้องเรียนจนได้
ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ร้อง จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน กระบวนการ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เอกสารฉบับนี้ เกิดจากการรวบรวมข้อมูล เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีแบบฟอร์มตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

สารบัญ
หน้า
คานา
1. หลักการและเหตุผล

1

2. วัตถุประสงค์

1

3. คาจากัดความ

2

4. ช่องทางการร้องเรียน

2

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3

7. ขั้นตอนการดาเนินการสอบสวนผู้ทุจริตภายในหน่วยงาน

3

8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4

9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5

10. แบบฟอร์มเหตุร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเวียง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ทุกระดับ กาหนดมาตรการปลู กจิ ตส านึ กป้ องกันปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา ต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน
นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถถ่ า ยทอดให้ กั บ ผู้ เ ข้ า มา
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดง หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ ให้บริการ
ให้สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
(4) เพือ่ พิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล
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3. คาจากัดความ
" โดยทุจริตต่อหน้าที่ " หมายถึง การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่ง หรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
(2) การปฏิ บั ติ หรื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ อ ย่ า งใดในพฤติ ก ารณ์ ที่ อ าจท าให้ ผู้ อื่ น เชื่ อ ว่ า มี ต าแหน่ ง
หรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
(3) การใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
(4) การกระทาอันเป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
"ประพฤติมิชอบ" หมายถึง การใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

4. ช่องทางการร้องเรียน
(1) มาแจ้งด้วยตัวเอง ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
(2) โทรศัพท์สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง เบอร์ 053 - 781955 ต่อ 18
(3) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง http://www.tambonwiang.com
(4) ส่ งจดหมายมาที่ส านั กงานองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลเวียง เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 ตาบลเวียง
อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
(5) Facebook องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
(2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
(3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่ สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
(4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการ
ร้องเรียน 5 ช่องทาง
(2) เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาว่าจะรับเรื่องกล่าวหานั้นไว้ เพื่อดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือไม่
(3) เจ้าหน้าทีเ่ สนอหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา
(4) เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ/ตอบข้อ ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
(5) รายงานสรุปและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
(6) เจ้าหน้าที่จัดเก็บเรื่อง
7. ขั้นตอนการดาเนินการสอบสวนผู้ทุจริตภายในหน่วยงาน
ในกรณี มีการร้ องเรี ย นว่า พนั กงานขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลนั้น ทุจ ริต ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่
หรือในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควร จะมีหลักในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) มีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาในการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (ถาม-ตอบ) ตามแบบฟอร์ม
ค.ป. 14
(2) ถ้าในการสอบข้อเท็จจริงดั งกล่าวข้างต้นนั้นไม่มีมูลก็จะดาเนินยุติเรื่อง แต่ถ้าเรื่องดังกล่าวมีมูล
กระทาความผิดก็จ ะดาเนิ นการตามขั้น ตอนโดยจะส่งเรื่องให้ นิติกรดาเนินการตามขั้นตอนทางวินัยตามประกาศ
ระเบียบว่าด้วยการดาเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตาบล โดยดาเนินการตามแบบฟอร์ม สว.1 - สว.6
(3) ในระหว่างการดาเนินการทางวินัยนั้นอาจจะมีคาสั่งพักราชการผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด
โดยผู้ ที่ ถู ก กล่ า วหานั้ น สามารถอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ทางปกครองนั้ น ต่ อ ผู้ อ อกค าสั่ ง ทางปกครองได้ ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองกาหนด
(4) ถ้าผลจากการสอบสวนทางวินัยเป็นที่ยุติว่าผู้ถูก กล่าวหานั้นมีความผิด นิติกรจะดาเนินการส่ง
เรื่องต่อไปยังท้องถิ่นจังหวัด เพื่อดาเนินการส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการกลางจังหวัด เพื่อมีคาสั่งลงโทษตามประกาศ
ระเบียบฯ
(5) ถ้าในกรณีที่ผลการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นกระทาความผิดและเป็นความผิดที่คาบเกี่ยวกับ
คดีอาญา ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลจะมีการมอบอานาจให้นิติกรไปดาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบต่อไป
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8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน

ไม่มีมูล

มีมูล

4. ส่งจดหมายร้องเรียนมาที่สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

สอบสวนข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับคดีอาญา
ร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน

5. ร้องเรียนทางFacebook
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ไม่มีความผิด
คณะกรรมการ
กลางจังหวัด
มีคาสั่งลงโทษ

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
053 - 781955 ต่อ 18
3. ร้องเรียนทางเว็บไซต์
http://www.tambonwiang.com

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

มีความผิด

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง

ยุติเรื่อง

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
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9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า
มายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
053 - 781955 ต่อ 18
3. ร้องเรียนทางเว็บไซต์
http://www.tambonwiang.com
4. ส่งจดหมายร้องเรียนมาทีส่ านักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
5. ร้องเรียนทางFacebook
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง

ความถี่ในการ
ระยะเวลารับข้อร้องเรียน
ตรวจสอบช่องทาง เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา
ทุกวัน
15 วันทาการ
ทุกวัน

15 วันทาการ

ทุกวัน

15 วันทาการ

ทุกวัน

15 วันทาการ

ทุกวัน

15 วันทาการ

หมายเหตุ
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10. แบบฟอร์มเหตุร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ตัวอย่างแบบฟอร์มเหตุร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเวียง

แบบร้องทุกข์/ร้องเรียน
(กรณีพบการทุจริต)
เขียนที่...................................................
วันที่.............................................................
เรื่อง.....................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียง
ข้าพเจ้า........................................................................................ที่อยู่..................................................
...................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.........................................................
ขอร้องเรียนการพบเห็นการกระทาที่น่าจะเป็นการทุจริต ซึ่งขอให้รายละเอียด ดังนี้.......................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ในการนี้ข้าพเจ้าขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันหรือแก้ไข
มิให้เกิดการกระทาที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมายรวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดแก่การบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเวียงได้
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................
(......................................................)
หมายเหตุ : การให้ข้อมูลรายละเอียดที่ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อจัดการเรื่องร้ องเรียน
ของท่านได้ตามความประสงค์

