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คํานํา 
จังหวัดศรีสะเกษได�จัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษข้ึน เพ่ือดําเนินการ

เก่ียวกับการป1องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส�วนราชการ ประสานเร�งรัดและกํากับให�
หน�วยงานในสังกัด ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป1องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
ของส�วนราชการ รับข�อร�องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี     
โดยมิชอบของเจ�าหน�าท่ีในส�วนราชการ สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป1องกันและปราบปราม      
การทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) และสนองต�อนโยบายของรัฐบาลในด�านการส�งเสริม        
การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป1องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในภาครัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการรับข�อร�องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความชัดเจน
และต�อเนื่องในการปฏิบัติงาน จังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ จึงได�
จัดทําคู�มือปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัด
ศรีสะเกษข้ึน เพ่ือเป@นแนวทางการดําเนินการต�อเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของ
หน�วยงานภาครัฐประจําจังหวัดศรีสะเกษ โดย คู�มือปฏิบัติงานนี้จะเป@นประโยชน�สําหรับหน�วยงานและบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงาน เป@นมาตรฐานอย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 
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แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการจัดการเร่ืองร�องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
---------------------------- 

1 หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได�กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการมุ�งให�เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชนโดยยึดประชาชนเป@นศูนย�กลางเพ่ือตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนให�เกิดความผาสุกและความเป@นอยู�ท่ีดีของประชาชนและมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 
2561 เห็นชอบมาตรการป1องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการโดยมีนโยบาย
สําคัญและเร�งด�วนในการป1องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือปฏิรูประบบราชการแผ�นดิน        
ให�เป@นไปอย�างโปร�งใสและเป@นท่ีเชื่อถือและไว�วางใจของประชาชน ดังนั้น เพ่ือให�เป@นไปตามระเบียบหลักเกณฑ�
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องและสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพ่ือใช�เป@นแนวทางการปฏิบัติของ
เจ�าหน�าท่ีและสร�างความเข�าใจในวิธีการบริหารจัดการเรื่องร�องเรียนแก�ประชาชนผู�รับบริการ จึงได�จัดทํา
แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึน 

2 วัตถุประสงค-  
    2.1 เพ่ือสร�างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ�งไปสู�การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ  
    2.2 เพ่ือเป@นหลักฐานแสดงวิธีการท่ีสามารถถ�ายทอดให�กับผู�เข�ามาปฏิบัติงานใหม�และเผยแพร�ให�
บุคคลภายนอกหรือผู�ใช�บริการได�รับทราบแนวทางการปฏิบัติและช�องทางการร�องเรียนการทุจริตและ    
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ  
   2.3 เพ่ือกําหนดข้ันตอนวิธีการผู�รับผิดชอบในการรับและส�งต�อเรื่องร�องเรียน 
   2.4 เพ่ือใช�เป@นคู�มือมาตรฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต
จังหวัดศรีสะเกษ 

3. ขอบเขต  
     3.1 คู�มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ  
     3.2 การร�องเรียนการทุจริตแบ�งออกเป@น 3 กรณี ดังนี้ 

 กรณีท่ี 1 ร�องเรียนต�อผู�ว�าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และส�งเรื่องให�ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต 
จังหวัดศรีสะเกษ หรือร�องเรียนต�อศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ     
หรือศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษโดยตรง 

กรณีท่ี 2  ร�องเรียนผ�านส�วนราชการส�วนกลางหรือส�วนราชการอ่ืนและส�งเรื่องให�จังหวัดศรีสะเกษ
ดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริง 

กรณีท่ี 3  ร�องเรียนผ�านศูนย�ราชการหน�วยงานต�นสังกัด (ภูมิภาค) ของผู�ถูกร�องเรียนโดยตรง 
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4. คําจํากัดความ 
เรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องท่ีร�องเรียนได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายจาก

การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีหรือส�วนราชการ ในกรณีทุจริตคอรัปชั่น เช�น การให�หรือรับสินบนหรือประโยชน�
อ่ืนใด เป@นต�น รวมถึงการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบท่ีส�งผลกระทบต�อ
ความเสียหายของราชการ 
 ผู�ร�องเรียน หมายถึง ประชาชนท่ัวไป เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย หรือผู�ได�รับผลกระทบ       
หรือผู�พบเห็นการกระทําการทุจริตคอรัปชั่นในหน�วยงาน โดยให�มีวัตถุประสงค�ครอบคลุมการร�องเรียนการ     
ให�ข�อเสนอแนะการให�ข�อคิดเห็นการชมเชยและการร�องเรียนขอข�อมูล 
 หน�วยงานรับเรื่องร�องเรียน หมายถึง ศูนย�ปฏิ บั ติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ             
จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐประจําจังหวัดศรีสะเกษ 
 ช�องทางการร�องเรียน หมายถึง ช�องทางต�างๆ ท่ีใช�ในการรับเรื่องร�องเรียนเช�นติดต�อด�วยตนเอง
โทรศัพท� โทรสาร กล�องรับความคิดเห็น และเว็บไซต�จังหวัดศรีสะเกษ 
 ผู�เก่ียวข�องในหน�วยงาน หมายถึง ผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้น หัวหน�าส�วนราชการหัวหน�าหน�วยงาน 

5 หน�าที่ความรับผิดชอบ  
5.1 จังหวัดศรีสะเกษมีระบบท่ีชัดเจนในการรวบรวม และจัดการเรื่องร�องเรียน ข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น     

คําชมเชย และมีการกําหนดวิธีการปรับปรุงคุณภาพการให�บริการเพ่ือสนองต�อความต�องการของผู�รับบริการ
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยการจัดทําข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติ  

5.2 ทําหน�าท่ีรับเรื่องราวร�องทุกข� ร�องเรียนขอความเป@นธรรม ขอความช�วยเหลือ ข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น   
คําชมเชย ตลอดจนแจ�งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

6 ช�องทางการร�องเรียน  
6.1 ร�องเรียนด�วยตนเอง 

- ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4  
- ศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1  

6.2 ร�องเรียนทางโทรศัพท- 
- หมายเลข 0 4561 1139  
- สายด�วน 1567  

6.3 ร�องเรียนทางโทรสาร  
- หมายเลข 045 611 531 

6.4 ร�องเรียนทางไปรษณีย- 
- จ�าหน�าซองถึงผู�ว�าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ส�งไปท่ีศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 ถนนเทพา อําเภอเมืองศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 33000  
- ส�งไปท่ีศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ถนนเทพา อําเภอเมือง

ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 33000  
 6.5 ร�องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส- 
      -  อีเมล hrsisaket@gmail.com 
 6.6 ร�องเรียนทุจริตออนไลน- 

- www.sisaket.go.th > ช�องทางการแจ�งเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 6.6 ร�องเรียนผ�านศูนย-บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยหรือ

หน�วยงานส�วนกลางอ่ืนๆ 
7 ประเภทเร่ืองร�องเรียน  
  

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท ตัวอย�าง ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู�รับผิดชอบ 

1 ข�อคิดเห็น/
ข�อเสนอแนะ /   
คําชมเชย/
สอบถามร�องขอ
ข�อมูล/แจ�ง
เบาะแส 

- เสนอแนะเก่ียวกับการ
ให�บริการประชาชน 
- ยกย�องชมเชยการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี
หรือหน�วยงาน 
- สอบถามข�อมูล
กิจกรรม/โครงการ/การ
ให�บริการ 

3 - 5 วัน - เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย�
ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต
จังหวัดศรีสะเกษ 
- ผู�รับผิดชอบเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ/งานบริการนั้นๆ 

2 ร�องเรียนการ
ให�บริการของ
หน�วยงานของรัฐ 

ร�องเรียนพฤติกรรมการ
ให�บริการของเจ�าหน�าท่ี
ในหน�วยงานของรัฐ 

ไม�เกิน 15 วัน
ทําการ 

- เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย�
ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต
จังหวัดศรีสะเกษ 
- เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบงาน
บริการของหน�วยงานนั้น 

3 ร�องเรียน
พฤติกรรมของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

ร�องเรียนการกระทําผิด
วินัย/ประพฤติมิชอบท่ี
ส�อไปในทางทุจริต/ความ
ไม�โปร�งใสในการจัดซ้ือ
จัดจ�าง/การบริหารงาน
บุคคล 

- ตรวจสอบ
ข�อเท็จจริง
เบ้ืองต�นภายใน 
7 วันทําการ 
- พิจารณาการ
ดําเนินการทาง
วินัยหรืออาญา
ภายใน 30 วัน
ทําการ 

- ผู�รับผิดชอบเจ�าหน�าท่ี
ประจําศูนย�ปฏิบัติการต�อต�าน
การทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ 
- ส�วนราชการต�นสังกัดของผู�
ถูกร�องเรียน 

 
8.อํานาจหน�าที่และการจัดการเร่ืองร�องเรียนการทุจริต  

8.1 กรณีร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข�าราชการพลเรือนหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  
8.1.1 ให�ส�วนราชการต�นสังกัดดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงเบ้ืองต�นให�แล�วเสร็จภายใน 7 วันทําการ 

แล�วรายงานผลการพิจารณาต�อผู�ว�าราชการจังหวัดโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
         (1) ชื่อผู�ร�องเรียนหรือผู�กล�าวหา (ถ�ามี)  
         (2) ชื่อและตําแหน�งของผู�ถูกร�องเรียนหรือถูกกล�าวหา  
         (3) ข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ�แห�งการกระทําท่ีกล�าวหาหรือเป@นท่ีสงสัยว�ากระทําผิดวินัย  
         (4) พยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง 
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8.1.2 ให�รายงานต�ออธิบดี/รัฐมนตรีเจ�าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให�รายงานความคืบหน�าในการ

ดําเนินการต�อหัวหน�าส�วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ�าสังกัดเพ่ือทราบเป@นระยะตามความเหมาะสม 
8.1.3 กรณีเรื่องร�องเรียนกล�าวหาหรือมีกรณีท่ีเป@นท่ีสงสัยข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดกระทํา        

ผิดวินัยให�ผู� บังคับบัญชามีหน�า ท่ีต�องรายงานให�ผู� บังคับบัญชาซ่ึงมี อํานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57 
พระราชบัญญัติข�าราชการพลเรือนพ. ศ. 2551 ทราบโดยเร็ว และให�พิจารณาดําเนินการทางวินัยหรือ      
ทางอาญาโดยเร็วซ่ึงจะต�องให�แล�วเสร็จภายใน 30 วันโดยให�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

          (1) ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พระราชบัญญัติข�าราชการพลเรือน  
พ. ศ. 2551 ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยรวดเร็ว และปราศจากอคติโดยดําเนินการตามหมวด 7    
ว�าด�วยการดําเนินการทางวินัยและกฎ ก.พ. ว�าด�วยการดําเนินการทางวินัย พ. ศ. 2556 อย�างเคร�งครัด       
โดยให�รีบดําเนินการ หรือสั่งให�ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต�นว�ากรณีมีมูลท่ีควรกล�าวหาผู�นั้น
กระทําผิดวินัยหรือไม�ถ�าเห็นว�ากรณีไม�มีมูลท่ีควรกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยก็ให�ยุติเรื่องได� 

          (2) ในกรณีท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงหรือสอบสวนแล�วพบว�ามีหลักฐานควรเชื่อได�ว�าสามารถ
สรุปความผิดได�ชัดเจนถึงข้ันชี้มูลความผิดให�ส�วนราชการต�นสังกัดดําเนินการทางวินัยต�อข�าราชการและ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�องอย�างเด็ดขาดโดยเร็วและให�รายงานหัวหน�าส�วนราชการและรัฐมนตรีเจ�าสังกัด     
เพ่ือทราบความคืบหน�าและเร�งรัดดําเนินการอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ อาจพิจารณาให�ข�าราชการพลเรือน         
หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นออกจากราชการไว�ก�อนหรือออกจากตําแหน�งก็ได�ตามความจําเป@นและเหมาะสม     
และในกรณีท่ีพบว�า มีความเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดทางอาญาด�วยให�ส�งเรื่องให�หน�วยงานของรัฐ          
ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบพิจารณาดําเนินคดีโดยทันที 

           (3) กรณีท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงแล�วพบว�า มีเหตุน�าเชื่อถือและเป@นกรณีทําให� เกิด                
ความเสียหายแก�ราชการหรือทําให�เกิดความเดือดร�อนแก�ประชาชน แม�ผลการตรวจสอบยังไม�อาจสรุปความผิด
ได�ชัดเจนถึงข้ันชี้มูลความผิดให�พิจารณาปรับย�ายข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐเก่ียวข�องไปดํารงตําแหน�งอ่ืน
เป@นการชั่วคราว เพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบและป1องกันการกระทําท่ีอาจมีผลต�อการตรวจสอบโดยเร็วและ
ในกรณีท่ีเป@นเรื่องร�ายแรงหรือมีผลกระทบต�อความเชื่อม่ันและไว�วางใจของประชาชนให�เสนอให�มีการย�ายหรือ
โอนไปแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในอัตราช�วงกําลังชั่วคราวเป@นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี 

9. ข้ันตอนการจัดการเร่ืองร�องเรียนการทุจริต 
 ข้ันตอนท่ี 1 ลงทะเบียนรับเรื่องร�องเรียน 

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห�เนื้อหาสาระของเรื่องร�องเรียน บันทึกนําเรียนผู�ว�าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
พิจารณาแจ�งให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงภายใน 1 วัน 

ข้ันตอนท่ี 3  มีหนังสือแจ�งให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงแล�วรายงานผล
ให�จังหวัดศรีสะเกษทราบภายใน 15 วัน 

ข้ันตอนท่ี 4  แจ�งผลเบ้ืองต�นให�ผู�ร�องเรียนทราบ 
ข้ันตอนท่ี 5  เ ม่ือได�รับรายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงจากหน�วยงานต�นสังกัดของ               

ผู�ถูกร�องเรียนแล�วจะบันทึกนําเรียนผู�ว�าราชการจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาและ     
แจ�งผลให�ผู�ร�องทราบหากข�อเท็จจริงมีมูลความจริงจะแจ�งหน�วยงานต�นสังกัดของ     
ผู�ถูกร�องเรียนดําเนินการทางวินัยต�อไป 

ข้ันตอนท่ี 6  หากผู�ร�องยุติเรื่องจะจําหน�าย ออกจากสารบบและเก็บรวบรวมเอกสารไว�ในแฟ1ม         
ข้ันตอนท่ี 7         เก็บข�อมูลในแบบบันทึกเรื่องร�องเรียนเพ่ือการประมวลผลการจัดทํารายงานสรุปผลประจําป̂ 
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10. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร�องเรียนการทุจริต 

 

 

 
 

ประชาชนย่ืนเร่ือง
ร�องเรียนผ�านช�องทาง 

วิเคราะห-เน้ือหาสาระ
ของเร่ืองร�องเรียน       

1 วัน 

หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
ดําเนินการตรวจสอบ

ภายใน 

กรณีผิดกฎหมายแจ�ง
ดําเนินคดีอาญา 

รายงานผู�บังคับบัญชา
ต�นสังกัดทราบทันท ี

เสนอ ผวจ. ดําเนินการ
สืบสวน ภายใน 30 วัน 

กรณีมีมูล
ดําเนินการตาม
กระบวนการ    

ทางวินัย 

กรณีไม�มีมูล   
สั่งยุติเร่ือง 

แจ�งผลเบ้ืองต�น
ให�ผู�ร�องเรียน

ทราบ 

แจ�งผลให�ผู�
ร�องเรียน/     

รายงาน ผวจ.ทราบ 


