ประกาศจังหวัดลำปาง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
-------------------------------------------------เพื่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๕ กลยุทธท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริต ใหมีประสิทธิภาพและตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหหนวยงานภาครัฐ วางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือ
ระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต เพื่อเปนแนวปฏิบัติของหนวยงานในการจัดการ เรื่องรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน ประกอบกับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด
ลำปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งจะตองจัดทํานโยบาย
มาตรการ/กลไกขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติ ของจังหวัดลำปาง ที่เปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อยับยั้งการทุจริต จังหวัดลำปา จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต ไวดังนี้
๑. ในประกาศนี้
๑.๑ “รองเรียน” หมายถึง รองเรียนเจาหนาที่ของหนวยงานที่มีพฤติกรรมกระทําการ ทุจริต
และประพฤติมิชอบ เชน การเรียกรับเงินหรือผลประโยชนหรือมีพฤติการณในการเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชนจาก
ประชาชน ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานโดยมิชอบดวยกฎหมาย
๑.๒ “เจาหนาที่” หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจาง ชั่วคราว
ในหนวยงานของรัฐสังกัดสวนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
๑.๓ “ หนวยงาน” หมายถึง หนวยงานของรัฐทั้งในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
๑.๔ “เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน” หมายถึง ขาราชการ และพนักงานในสังกัดกลุมงานศูนย
ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
๒. การดําเนินการตามแนวทางปฏิบ ัต ิฯ ฉบั บ นี้ ใชเฉพาะเป นแนวทางปฏิ บั ติก ารจั ดการ เรื ่อง
รองเรียนการทุจริตเทานั้น ไมมผี ลกระทบไปถึงกรอบแนวทาง วิธีการ คูมือหรือมาตรการในการ รับเรื่องรองเรียนอื่น ๆ ที่
ใชปฏิบัติอยูของจังหวัดลำปาง
๓. เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนมีหนาที่ ดังนี้
๓.๑ รับเรื่องรองเรียนที่มีการรองเรียนโดยตรง หรือไดรับจากชองทางตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๓.๒ กรณีที่เรื่องรองเรียนอื่น ๆ ที่ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ ใหดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดการรองเรียน/รองทุกขของศูนยดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
๓.๓ รายงานใหผูวาราชการจังหวัดลำปางทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแตไดรับเรื่องรองเรียน
/๔.ใหกลุมงาน..

-๒๔. ใหกลุมงานศูนยดำรงธรรมจังหวัด สรุปรายงานการรับเรื่องรองเรียนตามที่ไดรับเรื่องรองเรียนไวให
ใหผูวาราชการจังหวัดลำปางทราบ เดือนละครั้ ง ภายในวันที่ ๑ ของเดือนถั ดไป ตามแบบรายงานสรุป การรับเรื ่อง
รองเรียนการทุจริต แนบทายประกาศนี้
๕. หากมีปญหาหรือขอสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดลำปาง เปนผูวินิจฉัย
และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง และศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จังหวัดลำปาง
โทร. ๐๕๔-๓๕๑๐๘๐
e-mail : lampang.person@gmail.com

บทนำ
1.หลักการและเหตุผล
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จังหวัดลำปาง มีบทบาทหนาที่หลัก ในการกำหนดทิศทาง
วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริม และคุมครอง
จริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช
เปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น การส งเสริมและคุม ครองจริย ธรรมบุ ค ลากรของสว นราชการทุก ระดั บ กำหนดมาตรการปลูก
จิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการ
ทุจริตโดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธการปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติ
ตามแผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นำไปสูคา
ดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย (CPI: Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สำคัญในการ
รับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริต
และประพฤติ มิช อบ จากชอ งทาง การรอ งเรีย นของศู น ย ป ฏิ บั ติ การตอ ต า นการทุ จ ริต โดยมี ๔ ช อ งทาง
ประกอบดวย 1) ทางไปรษณีย โดยจัดสงไปที่ ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
หรือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัดลำปาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบล
พ ร ะ บ า ท อ ำ เภ อ เมื อ งล ำป า ง จั งห วั ด ล ำป าง 2 ) เว็ บ ไซ ต ศู น ย ด ำ รงธ รร ม จั งห วั ด ล ำป าง
http://www.lampang.go.th/dumrong/ 3) เฟซบุ ค ศูน ยดำรงธรรมจั งหวั ด ลำปาง ๔) ทางระบบโทรศัพ ท
หมายเลข ๑๕๖๗
ในส ว นการปฏิ บั ติ งาน ดำเนิ น การตามกระบวนงานจั ด การเรื่อ งร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ที่
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
38 กำหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับ การติดตอสอบถามเป นหนังสือ จากประชาชน หรือส วนราชการ
ดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอำนาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบ
คำถามหรือ แจ งการดำเนิ นการให ทราบภายใน 15 วั น หรือ ภายในระยะเวลาที่ ก ำหนดบนพื้ น ฐานของ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือการละเวนการปฏิบัติห นาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเปน เรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตจังหวัดลำปางจำเปนตองดำเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยั งได
บูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบลบางปลา เพื่อใหแนวทางการ
ดำเนิ น งาน เป นไปในทิ ศทางเดีย วกัน เกิด เป นรูป ธรรม มี ม าตรฐาน และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิท ธิผล
สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชน
เปนสำคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และ
การฟนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป
/๒. วัตถุประสงค...

-๒2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทาง
การดำเนิน งานให เกิดรูป ธรรม ปฏิ บัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจั ดการเรื่องร องเรีย น/แจงเบาะแส
ดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ให มั่น ใจว า กระบวนการจั ด การเรื่ อ งรอ งเรี ย น/แจ ง เบาะแสด า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่ อ เป น หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถถ า ยทอดให กั บ
ผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือ
ผูใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน
4) เพื่ อ พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู รอ งเรี ย น/แจ ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)
3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการดำเนิ น การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ งและเป น เครื อ ข า ยสำคั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนยปฏิบัติการ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแกหัวหน าสวนราชการเกี่ยวกับการป องกัน และปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติ มิ ช อบของส ว นราชการ รวมทั้ ง จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
2) ประสาน เรงรัด และกำกับใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิ บัติการปองกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
3) ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบั ติหน าที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ
4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทำรายงานการป อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
/4.การรองเรียน...

-๓4. การรองเรียน/แจงเบาะแส
1) ทางไปรษณี ย โดยจัดสงไปที่ ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัด
ลำปาง หรือศูนยปฏิ บัติการตอตานการทุจริตจังหวัดลำปาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุ ธ
ดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
2) เว็บไซต ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง http://www.lampang.go.th/dumrong/
3) เฟซบุค ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
๔) ทางระบบโทรศัพท หมายเลข ๑๕๖๗
๕) รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัดลำปาง หรือศูนยดำรง
ธรรมจังหวัดลำปาง
5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน
วา มี มูล ข อ เท็ จ จริง หรือ ชี้ ชอ งทางการแจง เบาะแส เกี่ย วกั บ การทุ จ ริตของเจ าหน าที่ /หน วยงาน ชั ด แจ ง
เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) - ใชถอยคำสุภาพหรือขอความ
สุภาพ

-๔6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จังหวัดลำปาง/ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
รับเรื่อง รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง
2) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง คัดแยกหนังสือ
วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง สรุปความเห็น
เสนอและจัดทำหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจาหนาที่ศูน ยป ฏิบัติการตอตานการทุจ ริต/ศูนยดำรงธรรมจั งหวั ดลำปาง สงเรื่อ งให
หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ / ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง

-๖5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง แจงผูรองเรียน/
รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตนภายใน 15 วัน
6) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง รับรายงานและ
ติดตามความกาวหนาผลการ ดำเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) เจ าหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เก็บขอมูลใน
ระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร
8) ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหนาที่จัดเก็บและรวบรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด
8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดำเนิ น การรั บ และติ ด ตามตรวจสอบข อ ร อ งเรี ย น/แจ ง เบาะแสด า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

ระยะเวลาดำเนินการรับ
ขอรองเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแกไข

ร อ งเรี ย นด ว ยตั ว เองผ า น ทุกวัน
กลองรับเรื่องรองเรียน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

รองเรียนผานตูไปรษณีย

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

รองเรียนผานเว็บไซต

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

รองเรียนทางเฟซบุค

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

หมายเหตุ

แบบคำรองเรียน/แจงเบาแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เขียนที่................................................................
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...........................
เรื่อง

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

เรียน ผูวาราชการจังหวัดลำปาง
ข า พเจ า .......................................................................อายุ ......................ป
อยู บ า นเลขที่ .............หมู ที่ ............ตำบล .................................อำเภอ .................................จั ง หวั ด
..................................โทรศัพท..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน
....................................ออกโดย ................................................วันออกบั ตร ...........................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพื่อใหศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตจังหวัดลำปาง/ศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไข
ปญหา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ ง นี้ ข า พเจ า ขอรั บ รองว า คำขอร อ งเรี ย น/แจ ง เบาะแสการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
ตามขางตนเป นจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถ ามี )
ไดแก
๑) .........................................................................จำนวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จำนวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จำนวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคำรอง
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................เจาหนาที่
(...................................................)
.../ สำหรับเจาหนาที่...

-๒สำหรับเจาหนาที่
เรียน หัวหนาสำนักงานจังหวัดลำปาง
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผูอำนวยการศูนยดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
เรียน ผูวาราชการจังหวัดลำปาง
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
หัวหนาสำนักงานจังหวัดลำปาง

แบบรายงานสถิติการรับแจงเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำป ........................................................
เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ ๒๕๖๓
มีนาคม ๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๓
พฤษภาคม ๒๕๖๓
มิถุนายน ๒๕๖๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๓
กันยายน ๒๕๖๓
รวม

จำนวนเรื่อง
รองเรียน

ดำเนินการ
เรียบรอยแลว

อยูระหวาง
ดำเนินการ

ยังไมได
ดำเนินการ

