คู่มือแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ที่กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ปะ มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรม ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
ปะ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกั บ การจัดการข้อ ร้องเรียน กรณี เกิดการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ ของเจ้าหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ”
ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ อย่างใดในตำแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สิน ของส่วนราชการ ไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้ หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความรับผิดขอบ
ต่อประซาซน ไม่มี คุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มี ธรรมาภิบ าลตามที่ มี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ นำเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียน
ไม่ ได้ ระบุ ซื่อและที่ อ ยู่ห รือ หมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ ติดต่อได้ หรือ อีเมล์ติ ดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจ ารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดีหรืออื่น ๆ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน
๓.๑.๑ เรื่องทีจ่ ะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผรู้ ้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

(๒) กระทาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ตอ้ งปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทาการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย
๓.1.2 เรื่องทีร่ ้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงทีม่ ีมลู มิใช่ลักษณะกระแสข่าวทีส่ ร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
๓.๒.๑ ซื่อและที่อยู่ของผูร้ ้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ
๓.๒.๒ ซื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๓.๒.๓ การกระทำทั้งหลายทีเ่ ป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อย่าง
ชัดเจนเพือ่ ดาเนินการสืบสวน สอบสวน
๓.๒.๔ คำขอของผูร้ ้องเรียน
๓.๒.5 ลายมือซื่อของผู้รอ้ งเรียน
๓.๒.๖ ระบุวันเดือน ปี
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มลี ักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายทีร่ ะบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รบั พิจารณา
๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานทีเ่ พียงพอ
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มรี ายการตามข้อ๓.๒
๓.5 ซ่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านซ่องทาง ดังนี้
๓.5.๑ ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศนู ย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
๓.5.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานที่ www.maepa-thone.com
ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณาดำเนินการ
๔.๑ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวม ข้อมูลการ
ร้องเรียนเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะราย ที่มีลักษณะตามที่
กำหนดในประกาศนี้
๔.3 ถ้าเห็นว่าข้อ ร้องเรียนนั้นไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่ แนะนำ ให้ผู้
ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไข ให้ถูกต้อง
ได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อ
ร้องเรียนภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตเพื่อดำเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอน หรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
เท่าที่จะสามารถกระทำได้

๔.4 กรณี ที่ น ายกองค์ ก ารบริห ารส่ว นตำบลแม่ ป ะ เห็ น สมควรให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการ
ตามคำสั่งนั้น
๔.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รบั แต่งตั้งมีหน้าทีร่ วบรวมข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ว่ามีการกระทำทุจริต และประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลทีค่ วรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และยุติเรื่อง
๔.๖ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
๔.๗ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ปะ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็น ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดาเนินการต่อนายกองค์ การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยเสนอขอ
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
๔.๘ เมื่อมีการดำเนินการในเบือ้ งต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผูร้ อ้ งเรียนได้
๔.๙ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ปะ ให้ดำเนินการดังนี้
๔.๙.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงซื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๙.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมขี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
3 วัน

ข้อร้องเรียน

ศูนย

ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต
รับเรื่องร้องเรียน

ไม่ใช่

เรื่องภายใน
หน่วยงานหรือไม่
ใช่
2 วัน

15 วัน

เสนอนายก อบต.แม่ปะ พิจารณา
3 วัน
นายก อบต.แม่ปะ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง/มอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
สอบสวน
ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
25 วัน
ผลการสอบสวน/พิจารณา

แจ้งผลให้ผรู้ ้องเรียนทราบ

ส่งให้หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง

แจ้งผลการดำเนินการเบื้องต้น
ให้ผรู้ ้องเรียนทราบ

คำขอร้องเรียน
เรื่อง การทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ซื่อ - สกุล ผูร้ ้องเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

.
.

ซื่อ - สกุล ผู้ถูกร้องเรียน

สังกัด

.

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

..

.
ลงซื่อ
(
วันที่

เดือน

ผู้ร้องเรียน
)
พ.ศ.
.

คำแนะนำการทำหนังสือการร้องเรียนการทุจริต
๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้
๑.๑ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกร้องเรียบ
๑.๒ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลทีส่ ามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้รอ้ งเรียน
ได้
๑.๓ บรรยายการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้
๑) การกระทำทีเ่ ป็นเหตุร้องเรียน
๒) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำเหตุนั้นอย่างไร
๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ - สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ปะสามารถติดต่อผู้รอ้ งเรียนได้

