คู่มือ
การปฏิบัติงานเรอื่ งร้องเร ียนการทุจร ิต
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

คานา
ศู นย์ปฏิ บัติการต่ อต้ านการทุจร ิตสานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด งทอง มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการก าหนดทิ ศ ทาง วางกรอบการดาเนิ นงานการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จร ิตและประพฤติ มิชอบ
ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้ วยการป้องกันละปราบปรามการทุจร ิต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เพื่ อใช้เ ป็ นเครอื่ งมื อในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ร ิตคอรัปชั่น โดยมุ่ ง เน้ นการสร้างธรรมาภิ บ าล
ในการบร ิหารงานและส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด การเร อื่ งร้อ งเร ียนการทุ จ ร ิตที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และอานวยความ
สะดวก ต่ อเจ้าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บัติงาน จึง ได้ จัดทาคู่ มื อ การปฏิ บัติงานเรอื่ งร้อ งเร ียนการทุ จร ิต โดยได้ รวบรวม
แนวทาง การด าเนิ น การเร อื่ งร้อ งเร ียนการทุ จ ร ิต ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารจัด การเร อื่ งร้อ งเร ียนการทุ จ ร ิตบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร ิต สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร ิต
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สารบัญ
เรอื่ ง

หน้า

หลักการและเหตุผล

1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1

วัตถุประสงค์

1

คาจากัดความ

2

ช่องทางการรับเรอื่ งร้องเร ียน

2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3

การรับและตรวจสอบข้อร้องเร ียนจากช่องทางต่าง ๆ

3

หลักเกณฑ์ในการับเรอื่ งร้องเร ียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ

3

การบันทึกข้อร้องเร ียน

4

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเร ียน

4

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเร ียนของหน่วยงาน

5

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรอื่ งราวร้องเร ียนการทุจร ิต

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรอื่ งร้องเร ียนการทุจร ิต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร ิตสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร ิต สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติ มิชอบ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้ วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจร ิต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เพื่อใช้เป็นเครอื่ งมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตคอรัปชัน
่ และรับแจ้งเบาะแสและเรอื่ งร้องเร ียน
การทุ จร ิต จากช่องทางการร้องเร ียนของศู นย์ปฏิ บัติก ารต่ อ ต้ านการทุ จร ิตส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวัด
ชัยนาท โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรอื่ งร้องเร ียนการทุจร ิต ซึง่ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และว ิธีการบร ิหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รบ
ั
การติ ดต่ อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หร ือส่วนราชการด้ วยกันเกี่ยวกับงาน ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
ส่ ว นราชการนั้ น ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการนั้ น ที่ จะต้ อ งตอบค าถามหร ือแจ้ง การด าเนิ น การให้ ทราบ
ภายใน ๑๕ วัน หร ือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่ ง อ านาจหน้ า ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ ร้อ งเร ียนการทุ จ ร ิตการปฏิ บั ติ ห ร ือการละเว้ น
การปฏิ บัติห น้ าที่ โดยมิ ช อบของเจ้าหน้ าที่ สั งกั ดส านั กงานพัฒ นาชุ ม ชนจังหวั ด ชัยนาท จึง เป็ นเรอื่ งที่ ศูนย์
ปฏิ บัติก าร ต่ อต้ านการทุ จร ิตส านั กงานพัฒนาชุ ม ชนจังหวั ด ชัยนาท จาเป็ นต้ อ งดาเนิ นการเพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. สถานที่ตั้ง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ชัน
้ 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า)

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็ นศู นย์ก ลางในการรับ เรอื่ งร้อ งเร ียนการทุจร ิตที่ อาจเกิ ดขึ้นใน ส านั ก งานพัฒนาชุ มชน
จังหวัดชัยนาท

4. วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานจัดการเร อื่ งร้อ งเร ียนการทุ จร ิตส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด
ชัยนาท มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่ อให้ มั่ นใจว่ าได้ มี ก ารปฏิ บัติตามข้อ ก าหนด ระเบี ยบหลั ก เกณฑ์ เกี่ ยวกั บการจัดการ
ข้อร้องเร ียน ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิข องประชาชนและผู้ ร ้อ งเร ียน /แจ้ ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)

-25. คาจากัดความ
เร อื่ งร้องเร ียน หมายถึ ง ความเดื อดร้อ นเสี ยหายอั นเกิ ดจากการปฏิ บัติห น้ าที่ ต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท เช่น การประพฤติ มิชอบหร ือมีพฤติ การณ์ส่อไปในทาง
ทุจร ิต หร ือพบความผิดปกติ ในกระบวนการจัดซือ
้ จัดจ้าง ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
ผู้ ร อ
้ งเร ียน/แจ้ง เบาะแส หมายถึ ง ผู้ พ บเห็ นการกระทาอั นมิ ช อบด้ านการทุ จร ิตคอรัปชั่น
เช่น มี สิ ท ธิ เสนอค าร้อ งเร ียน/แจ้ง เบาะแสต่ อ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด ชัย นาท หร ือส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้ าที่ หมายถึ ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนั กงานส่ วนตาบลและพนั กงานจ้าง หน่วยรับเรอื่ ง
ร้องเร ียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร ิตสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรอื่ งร้องเร ียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ ต้นจนถึงการได้รบ
ั
การแก้ไข หร ือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้รอ
้ งเร ียนกรณีที่ผู้รอ
้ งเร ียนแจ้งชือ
่ ที่อยู่ชด
ั เจน

6. ช่องทางการร้องเร ียน/แจ้งเบาะแส
1) ร้องเร ียนด้ วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิ บัติการต่ อต้ านการทุจร ิตสานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ชัยนาท
๒) ทางไปรษณี ย์ (ที่ อ ยู่ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด ชัยนาท ชั้น 2 ศาลากลางจัง หวั ด
ชัยนาท (หลังเก่า) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000)
๓) ร้องเร ียนทางโทรศัพท์หมายเลข 056 411068
๔) ตู้รบ
ั เรอื่ งร้องเร ียน/ร้องทุกข์/ข้อคิดเห็น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
๕) เว็ปไซต์ https://chainat.cdd.go.th
๖) Facebook : พช ชัยนาท

-37. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รบ
ั ผิดชอบประจาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร ิต

ปฏิบัติงาน

2) แจ้งคาสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบตามคาสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการ

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเร ียนจากช่องทางต่าง ๆ

ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเร ียนการทุจร ิตที่เข้ามายังสานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดชัยนาทจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้

ระยะเวลาดาเนินการ

ความถี่ในการตรวจสอบ

ช่องทาง

ช่องทาง

ร้องเร ียนด้วยตนเอง

รับเรอื่ งร้องเร ียน/ร้องทุกข์

เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา

ทุกครัง้ ที่มีการร้องเร ียน

ภายใน 1 วันทาการ

ช่องทางไปรษณีย์

ทุกครัง้

ภายใน 1 วันทาการ

ทางโทรศัพท์ สนง.

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเร ียนผ่านตู้รอ
้ งเร ียน/

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเร ียนผ่านเว็บไซต์

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเร ียนผ่าน

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเร ียนผ่าน พัฒนาการ

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

056411068
ร้องทุกข์

หมายเหตุ

ยกเว้น

วันหยุด

https://chainat.cdd.go.th

Facebook

จังหวัดชัยนาท

084 8740563

9. หลักเกณฑ์ในการรับเรอื่ งร้องเร ียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ
9.๑ ใช้ถ้อยคาหร ือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชือ
่ ที่อยู่ของผู้รอ
้ งเร ียน/ผู้แจ้งเบาะแส

๒) วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเร ียน/แจ้งเบาะแส

3) ข้อเท็จจร ิง หร ือพฤติการณ์ของเรอื่ งที่รอ
้ งเร ียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่า

มี มู ล ข้ อ เท็ จ จร ิงหร ือชี้ช่อ งทางแจ้ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ การทุ จ ร ิตของเจ้า หน้ า ที่ ชัด แจ้ง เพี ย งพอที่ ส ามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้

-4๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)

9.๒ ข้อร้องเร ียน/แจ้งเบาะแส ต้ องเป็นเรอื่ งจร ิงที่มีมูลเหตุ มิได้ หวังสร้างกระแสหร ือสร้าง

ข่าวที่ เสียหายต่อบุคคลอื่นหร ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.๓ เป็นเรอื่ งที่ผู้รอ
้ งเร ียน/แจ้งเบาะแส ได้รบ
ั ความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หน้าที่ ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

9.๔ เรอื่ งร้องเร ียน/แจ้งเบาะแสที่มข
ี ้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหร ือไม่สามารถหาข้อมูล

เพิม
่ เติมได้ ในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจร ิง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรอื่ ง หร ือรับทราบเป็นข้อมูลและ
เก็บเป็น ฐานข้อมูล

9.๕ ให้เป็นคาร้องเร ียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้

๑) คาร้องเร ียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน

แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนต่ อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรอื่ ง

๒) คาร้องเร ียน/แจ้งเบาะแสที่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หร ือเป็นเรอื่ งที่ศาล ได้ มี

คาพิพากษาหร ือคาสั่งที่สุดแล้ว

๓) เรอื่ งร้องเร ียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รบ
ั ผิดชอบ

โดยตรงหร ือองค์ ก รอิส ระที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ เ ป็ นการเฉพาะ เว้ นแต่ คาร้อ งจะระบุ ว่ าหน่ ว ยงานดั ง กล่ าว
ไม่ดาเนินการหร ือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา

๔) ค าร้อ งเร ียน/แจ้ง เบาะแส ที่ เ กิ ด จากการโต้ แ ย้ ง ยั ง สิ ท ธิร ะหว่ า งบุ ค คลต่ อ บุ คคล

ด้ ว ยกั น นอกเหนื อ จากหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาว่ า จะรับ ไว้
พิจารณาหร ือไม่ เป็นเรอื่ งเฉพาะกรณี

๑0. การบันทึกข้อร้องเร ียน

๑) กรอกแบบฟอร์ม บั น ทึ ก ข้ อ ร้อ งเร ียน โดยรายละเอี ยด คื อ ชื่อ -สกุ ล ผู้ ร อ
้ งเร ียน ที่ อยู่

หมายเลขติดต่อกลับเรอื่ งร้องเร ียนการทุจร ิต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ

๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเร ียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเร ียนลงในสมุดรับเรอื่ งร้องเร ียน

การทุจร ิต สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

๑1. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเร ียนและการแจ้งกลับข้อร้องเร ียน

๑) หากเร อื่ งร้อ งเร ียนอยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องกลุ่ ม งานใดให้ ห น่ ว ยงานนั้ น รายงานผลให้

ผู้รอ
้ งเร ียน ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รบ
ั เรอื่ งร้องเร ียนและสาเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจร ิตสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท จานวน ๑ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงาน
ไตรมาสต่อไป

ราย

๒) หากเรอื่ งร้องเร ียนนั้ นผู้ บัง คั บบั ญ ชามอบหมายให้ เ จ้าหน้ าที่ ประจาศู นย์ฯ ดาเนิ นการ

โดยตรง ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ รายงานผู้รอ
้ งเร ียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รบ
ั เรอื่ งร้องเร ียน

-5๑3. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเร ียนของหน่วยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุ ปการจัดการข้อ ร้องเร ียนประจาไตรมาสรายงานให้ พัฒนาการ

จังหวัดชัยนาททราบทุกไตรมาส

๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเร ียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อนามาว ิเคราะห์การจัดการ

ข้อร้องเร ียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นนาทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบคาร้องเร ียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร ิต

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ..................
เรอื่ ง .....................................................................................
เร ียน พัฒนาการจังหวัดชัยนาท
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.......

ตาบล...........................................อาเภอ................................จังหวัด........................โทรศั พท์.. ........................................
อาชีพ .................................................................ต าแหน่ ง .. ...................................................................................

เลขที่ บั ต รประชาชน............................................................................ออกโดย.......................... ..........................
วันออกบัตร......................................บั ตรหมดอายุ...............................มี ความประสงค์ ขอร้องเร ียน/แจ้งเบาะแส

ต่ อต้ านการทุจร ิต เพื่อให้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหร ือช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหา ในเรอื่ ง ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................................. ............
ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ขอรับ รองว่ า ค าขอร้อ งเร ียน/แจ้ ง เบาะแส ตามข้ อ ความข้ า งต้ น เป็ น จร ิง

ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเร ียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่

๑).............................................. ........................................................จ านวน............................ชุ ด
๒)......................................................................................................จ านวน................ ............ชุ ด
๓).............................................................................................................................จานวน..................................ชุด
จึงเร ียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

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

