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บทที่ 1
ขอบเขตคาจากัดความและประเภทเรือ่ งร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

หน้าที่ 1

1. ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้ ใช้เป็นคู่มือแนวทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบสาหรับ
บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ป ระสงค์ จ ะร้ อ งเรี ย น แจ้ ง ข้ อ มู ล เบาะแส หรื อ พยานหลั ก ฐาน เกี่ ย วกั บ การกระท าผิ ด
ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1.1 ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
1.2 ร้ อ งเรี ย นเป็ น หนั ง สื อ (ลงชื่อผู้ ร้อ งเรีย น) หรือบั ตรสนเท่ ห์ (ไม่ล งชื่อ ผู้ ร้ องเรี ยน)
ทางไปรษณีย์ส่งมาที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ตั้ง เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 หรือร้องเรียนผ่านช่องทางโทรสาร 0-2282-6078
1.3 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทร. 0-2281-3095 , 0-22811900
1.4 ร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php
1.5 ร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน
โทร 1111 หรือสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
2. คาจากัดความ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน หมายถึ ง ความเดือ ดร้ อ นเสี ย หายอั น เกิ ด จากการปฏิบั ติ ห น้ าที่ ต่ า งๆ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ การบรรจุ แต่ งตั้ งข้ าราชการ พนัก งานราชการและลู กจ้ าง ข้ อเสนอแนะ และ/หรื อ
ข้อคิดเห็นต่างๆ
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ได้ แ ก่ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานราชการ กระท าความผิ ด ทางวิ นั ย
หรือมีพฤติการณ์ส่อถึงการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนทาให้ราชการเสียหาย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือ
ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ก ฎหมาย หรื อ ระเบี ย บได้ ก าหนดไว้ ว่ า เป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย และได้ ก าหนดโทษไว้ ทั้ ง นี้
อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
มีสิทธิเสนอคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้บริ หาร หมายถึง ผู้ มีอานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ การร้องเรียน
หรือการแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ
3. ประเภท...

3. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

ประเภท
1. การใช้รถราชการ

2. การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน
และการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

4. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
และเงินสวัสดิการ

5. ด้านการปฏิบัติราชการ

หน้าที่ 2

นิยาม
การใช้รถราชการหรือรถส่ วนกลาง ให้ ดาเนินการตามระเบียบสานั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยรถราชการพ.ศ. 2523 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ระเบี ย บกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ร ถส่ ว นกลาง
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้ยืมรถราชการส่วนกลางพ.ศ. 2543
การจัดทาโครงการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การอบรมเพื่อพัฒนา
องค์กรให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดาเนินการต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน
การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดาเนินงานที่เ ป็นจริง
ทั้งด้านกิจกรรม จานวนผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลาและการจัดการ
ด้า นต่ างๆ ที่ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตามระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ ง มี ร ะบบ
การตรวจสอบติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดาเนินโครงการ
ทุกโครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้น
การจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการดาเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจั ดซื้อจัดจ้างในการบริห ารพัส ดุพ.ศ. 2560 หรือระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ ย วข้ อง มีก ารตรวจรับ ตรวจสอบและส่ ง มอบต่า งๆ เป็ นไปตาม
จานวนหรือปริมาณและคุณภาพ เพื่อคุณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
และการดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม มีกระบวนการการป้องกัน
ตรวจสอบ และดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเอื้อประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ การจ่ายเงินค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยบริ ก ารในช่ ว งนอกเวลาราชการ เป็ น ไปตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และก าหนดแบบแผนความประพฤติ ข องข้ า ราชการ
เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการเป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย โดยกาหนดให้ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสมตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และประมวลจริยธรรมข้าราชการกาหนดไว้

บทที่ 2 หลักเกณฑ์…

บทที่ 2
หลักเกณฑ์ในการรับเรือ่ งร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน้าที่ 3

1. ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1.1 วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน
1.2 ชื่อและลายมือชื่อผู้ ถูกกล่ าวหา แนบบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรองสาเนาถูกต้อง ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับรองโดยผู้กล่าวหาเองรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้สะดวกหรือมีหลักฐานอื่นใดที่สามารถระบุได้ว่าผู้กล่าวหามีตัวตนชัดเจน
1.3 ชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงเพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหา
ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดใน 5 มาตรการหลัก
1.4 ข้อ เท็ จ จริ ง และพฤติก ารณ์ แห่ งการกระทาที่มี การกล่ าวหาใน 5 ประเด็น ส าคั ญ
เพียงพอที่จะเข้าใจได้
1.5 พยานเอกสารในเบื้อ งต้น ในประเด็น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ร้ องเรีย นกล่ า วหาใน
5 ประเด็นสาคัญ
1.6 ยืนยันเป็นพยานและพยานบุคคลอื่นที่สนับสนุนในเรื่องร้องเรียน หากผู้ร้องเรียนสามารถ
กาหนดพยานบุคคลในแต่ละประเด็นได้จะเป็นการสะดวกในการสืบสวนสอบสวนต่อไป
1.7 ความประสงค์ข องผู้ ร้ องเรี ย นเช่น ให้ ด าเนิ นการทางวินั ย ดาเนิ น การทางอาญา
หรือทางละเมิด รวมทั้งหากเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวน อาจขอให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ
บรรจุแต่งตั้ง สั่งย้ายผู้ถูกกล่าวหาออกจากหน่วยงานให้ไปปฏิบัติราชการที่อื่นจนกว่าจะมีการสอบสวนแล้วเสร็จ
1.8 กรณีมีการร้องเรียนหลายคนให้ดาเนินการ
8.1 ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียนทุกคนระบุหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละคนและสถานที่
ติดต่อที่สะดวกของแต่ละคน
8.2 แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละคน
และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้เป็นเจ้าของบัตรดังกล่าว พร้อมวันที่ เดือน ปี ที่รับรอง
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาว่า
จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่โดยพิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี
2. ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่ เสียหาย
ต่อเจ้าหน้าที่หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก
3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็น
ฐานข้อมูล
5. ไม่เป็น…

หน้าที่ 4

5. ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
5.1 คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
5.2 คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
5.3 คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
5.4 คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้บังคับบัญชา ว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่
เป็นเรื่องเฉพาะกรณี

บทที่ 3 แผนผัง…

บทที่ 3

หน้าที่ 5

แผนผังกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ติดต่อเอง

ไปรษณีย์

โทรศัพท์

เว็ปไซต์

อื่นๆ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
นางสาวจิราพัชร เพ็ชราการ นิติกรปฏิบตั ิการ
นางสาวนริสา รักนวล
นิติกรปฏิบัติการ

3 วันทาการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายงานอธิบดี ทราบ/พิจารณาสั่งการ

กรณีมีมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 วันทาการ เสนออธิบดี ทราบ/พิจารณา

กรณีมีมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปรายงานเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
และดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรณีไม่มีมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อบ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

1 วันทาการ

ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง

30 วันทาการ

กรณีไม่มีมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อบ
แจ้งผลการตรวจสอบ (ภายใน 1 วัน นับแต่
สอบสวนเสร็ จ สิ้ น )/แจ้ ง ความคื บ หน้ า
(ภายใน15 วันทางาน นับแต่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน) ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศูนย์ ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ จากช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น ช่ อ งทางต่ า งๆ และด าเนิ น การรายงานอธิ บ ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทราบ/พิจารณาสั่งการ
ในกรณีที่ผู้ร้ องเรี ยนมาด้วยตนเองโดยมิได้ทาเป็นหนังสื อ หรือกรณีร้องเรียนทางโทรศัพท์ให้ทาการ
บันทึกข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน (ภาคผนวก) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
1. นางสาวจิราพัชร เพ็ชราการ นิติกรปฏิบัติการ
2. นางสาวนริสา รักนวล
นิติกรปฏิบัติการ
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาเนินการสืบหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
ทาการ นับแต่วันที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียน
3. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าไม่มีมูล ให้ยุติเรื่องและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถ้าตรวจสอบพบว่ากรณี
มีมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
4. รายงานผลการดาเนิ น การให้ อธิบดี กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ทราบเพื่อพิ จารณาสั่ งการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป
5. รายงานผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 1 วันทาการ (กรณีระบุชื่อ ที่อยู่ไว้ชัดเจน)
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเสนอให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

หน้าที่ 6

หน้าที่ 7

ภาคผนวก

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เขียนที่.........................................
วันที่..............เดือน............................... พ.ศ. ..........
เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)........................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน..................................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่ ........
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์.................................... E-mail………………………………………………………
ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ นาย/นาง/นางสาว
..............................................................................ตาแหน่ง.....................................สังกัด.....................................
ว่ามีพฤติการณ์ (ข้อเท็จจริงพอสังเขป)...................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)........................................................ผู้ร้องเรียน
(.............................................................)

