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แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่



• กรอบแนวทางการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี



• แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ของจังหวัดเชียงใหม่



• แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่

ในการด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการตามกรอบแนวทาง                 
ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เร่ือง มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ จังหวัดเชียงใหม่               
ได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติตามล าดับ ดังนี้

ร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

http://123.242.165.6/petition/web/
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จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ และ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน   
การทุจริตตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561                       
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
อย่างเคร่งครัด และให้กับกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความผิด เพราะปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีจนเกิดความเสียหายแก่ราชการด้วย

สาระส าคัญของมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 ในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ                        
ของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา                           
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณา
ด าเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน                       
ในระหวางนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ             
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม

กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีท่ีท าให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือ ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการ
ตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจน ถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับ
ย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าท่ีอาจมีผลต่อการตรวจสอบ
โดยเร็ว และในกรณีท่ีเป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                
ในอัตราก าลังชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี และด าเนินการ                    
ตามมาตรการท่ีก าหนดขึ้นตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                          
ท่ี 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีอยูระหว่างการถูกตรวจสอบ 
และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2558 หรือค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 68/2559 เรื่อง มาตรการ
แก้ปัญหาเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอื่นของรัฐและการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ชั่วคราว ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559

กรอบแนวทางการปฏิบัติ
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ข้อ 2 ในกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีหลักฐานควรเชื่อได้ สามารถสรุปความผิด
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด เพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้ อาจพิจารณาให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นออกราชการไว้ก่อน หรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีท่ีพบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย
ให้ส่งเร่ืองให้หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 

กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ                
ท่ีเกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาจัดล าดับตาม
ความส าคัญความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
ร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ด าเนินการย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหนงท่ีในลักษณะเดิม หรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันท่ีมีการลงโทษทางวินัย

แผนผังการด าเนินการข้ันตอนที่ 1
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ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            
ที่ท าให้การปฏิบัติเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้เกิดความเสียหาย 
แก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้อง
พิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น ตามข้อ 1 วรรคสอง
ด้วย

แผนผังการด าเนินการขั้นตอนที่ 2
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ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือ               
ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐาน        
ในการด าเนินการต่อผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนผังการด าเนินการขั้นตอนที่ 3
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ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือน
ข้อมูลเพื่อให้มีการด าเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณา
ด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย

แผนผังการด าเนินการขั้นตอนที่ 4
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ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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เมื่อมีผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริต เจ้าหน้าท่ีท าการลงรับเรื่องในสารระบบ 
แล้วส่งให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการท าหนังสือเสนอผู้มีอ านาจลงนาม เพื่อส่งต่อไป
ยังหน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียนการทุจริต เพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป             
(ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตั้งกรรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย และลงโทษ
ทางวินัย) ดังนี้

1. กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย เมื่อมีผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนการทุจริต หน่วยงานในจังหวัด
เชียงใหม่ สังกัดกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีจนแล้วเสร็จ 
และเป็นท่ียุติเรื่อง

1.1 กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้ามาผ่านช่องทางของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด เจ้าหน้าท่ีจะบันทึกเรื่องลงในสารระบบ แล้วส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูก
ร้อง เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี โดยในระหว่าง
ด าเนินการจะมีระบบการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ และเมื่อได้ข้อยุติหน่วยงาน                      
ต้นสังกัดของผู้ถูกร้องจะรายงานผลการด าเนินการกลับมายังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด                              
เพื่อประมวลผลและน าเสนอผู้มีอ านาจส่ังยุติเรื่อง

1.2 กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่งเข้าทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน                                               
การทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) เจ้าหน้า ท่ีจะบันทึกเรื่องลงในสารระบบ แล้วส่งต่อ                                  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง เพื่อให้
หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี โดยในระหว่างด าเนินการ 
ศปท.จ. จะมีหนังสือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานเป็นระยะ

1.3 กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ท่ีหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่                     
สังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับโดยตรง เจ้าหน้าท่ีจะท าการบันทึกลงในระบบงาน                    
สารบรรณ แล้วส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
จนเป็นท่ียุติ แล้วแจ้งผู้ร้องทราบ 

2. กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เมื่อมีผู้ร้องยื่นหนังสือ
ร้องเรียนการทุจริต เจ้าหน้าท่ีจะท าการลงรับเรื่องในสารระบบ จากนั้นจะพิจารณาว่าเป็น
เรื่องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานนั้นด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
พร้อมท้ังติดตามความคืบหน้าการด าเนการเป็นระยะจนกว่าจะได้ข้อยุติ และเมื่อได้ข้อยุติ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องก็จะรายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์ด ารงธรรมทราบ จากนั้นศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดจะประมวลและเสนอผู้มีอ านาจทราบ และพิจารณายุติเรื่อง พร้อมท้ัง
แจ้งผู้ร้องทราบ

ผังข้ันตอนการด าเนินการ (หน้าถัดไป)

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของจังหวัดเชียงใหม่



8แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน        
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่

การรายงานผลการด าเนินงานกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกดั
กระทรวงมหาดไทยกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีแนวทางในการรายงานผล
การด าเนินงานกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยได้แจ้งให้หน่วยงาน ในจังหวัดถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ในหนังสือ มท 0226.2/ว 0010 ลงวันที่ 3 มกราคม 
2562

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง
นายอ าเภอทุกอ าเภอทราบและด าเนินการเพื่อให้การายงานผลการด าเนินงานกรณี
กล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

ผังข้ันตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่
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13แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน             
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่



14แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน            
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่



15

แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการ
ในจังหวัดเชียงใหม่

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่

ร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน      
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่

https://drive.google.com/file/d/0B4e0sdrqsmxnaGhLYlVLSGxYbFE/view
https://chiangmai.industry.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/202104/m_document/11299/57793/file_download/8368be14c3d829f2a6b2b2842bec29d9.jpg
http://123.242.165.6/petition/web/

