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แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
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คานา
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต จั ง หวั ด พะเยาร่ ว มมี บ ทบาทหน้ า ที่ ห ลั ก ในการ
ดาเนินการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในจังหวัดพะเยาให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริม ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับ
ประชาชน ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) คู่ มื อ แนวทางการ
ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดพะเยา ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และเพื่อให้เกิดการจัดการข้อ
ร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ร้องเรียนจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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1. หลักการและเหตุผล
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่ง ในนโยบาย
สาคัญ ของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลได้ ม า
ก าหนดอยู่ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนในการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของ
รัฐบาล จังหวัดพะเยา ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยการ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพะเยา มีบทบาทหน้าที่หลักในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ราชการ มุ่ งให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน โดยยึ ด ประชาชนเป็ นศู นย์ กลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา
ด้วยรัฐบาลกาหนดให้การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต.และคอรัปชั่นในระบบราชการ
เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องมีการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน ร่วมกันในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากขึ้น
๓. สถานที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4. วัตถุประสงค์
4.1 เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการทุ จริ ต
คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบต่างๆ
4.2 เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการในจังหวัดพะเยา มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.3 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5.1 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการอย่างรวดเร็ว
5.2 วางมาตรการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการ
ในจังหวัดพะเยา และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดพะเยา เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
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6. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนภายในจังหวัดพะเยา
“การดาเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงการ
ได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการ
ทุจริตจังหวัดพะเยา หรือศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ผ่านช่องทางต่างๆ..โดยมีวัตถุประสงค์..ครอบคลุมการ
ร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น
ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพะเยา/ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา หรือสายด่วน
1567 ฟรี และ 054-449735 ทางเว็บไซต์จังหวัดพะเยา www.phayao.go.th และ Facebook ศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดพะเยา เป็นต้น
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
“ข้ อ ร้ อ งเรี ย น”.หมายถึ ง .ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายอั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ า งๆ
ของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ในจัง หวัด พะเยา เช่น พบเห็นการกระทาอันมิชอบ
ด้านการทุจริตคอรัปชั่น ..พบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ าง..พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานจ้าง
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางต่างๆ คือ การรับเรื่องร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง
ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพะเยา/ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา หรือสายด่วน 1567 ฟรี และ
054-449735 ทางเว็บไซต์จังหวัดพะเยา www.phayao.go.th และ Facebook ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
เป็นต้น และการร้องเรียนโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
7.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพะเยา/ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตคัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน และดาเนินการสืบสวน/สอบสวน หาข้อเท็จจริง
7.3 หากพบว่าไม่มีมูล ก็เสนอผู้บริหารยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
7.4 หากพบว่ า มี มู ล ..ด าเนิ น การทางวิ นั ย /อาญา/ปกครอง/แพ่ ง และรายงานผล
การดาเนินการเสนอผู้บริหาร และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
7.5 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพะเยา/ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยาจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอผู้บริหาร
8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน
8.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ
1) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนชัดเจน
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอ
ที่สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
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8.2 ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล เพิ่ม เติ ม ได้
ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง
9. การบันทึกข้อร้องเรียน
9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่
หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
9.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน
๑0. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 1๕ วันทาการ เพื่อเจ้าหน้า ที่ ศู น ย์ ฯ
จะได้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๑1. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์ การจัดการ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กรต่อไป
๑2. มาตรฐานงานการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/
เว็บไซต์/ โทรศัพท์/ Facebook ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพะเยา/ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
ดาเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทาการ
13. จัดทาโดย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัง หวัด พะเยา (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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