แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่ วนตาบลหนองปลาหมอ อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการ กาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
ส่งเสริ มและ คุ้มครองจริ ย ธรรมของส่ ว นราชการ ให้ ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนด
เป้ าหมายการพัฒ นา น ากลยุ ทธ์ไ ปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่ว างไว้ไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน คื อ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9 ม.8 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น 40110 2) เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลา
หมอ http://www.nongplamo.go.th 3) Facebook “องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ” ตั้งอยู่บน
หลักพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Govermance)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ปลาหมอ ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหนองปลาหมอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือคู่มือการปฏิบัติงานกระบวน
การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ

บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหนองปลาหมอ มีบทบาทหน้าที่
หลักใน การกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
ส่งเสริ ม และคุ้มครองจริ ย ธรรมของส่ ว นราชการ ให้ ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ปลาหมอ ทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์การป้องกัน การ
ส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการ
บริหารราชการของ หน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index)
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 1) ตู้ไปรษณีย์ 9 ม.8 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
40110 2) เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
http://www.nongplamo.go.th 3) Facebook “องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ” ในส่วนการ
ปฏิบัติงานนั้น ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ
การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน
หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองปลาหมอ จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ
ร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลหนองปลาหมอ เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหา

/ของ...
ของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การ
อภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ บุ คลากรผู้ เกี่ย วข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง การ
ดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับ
การเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบของส่ว น
ราชการ ให้ ส อดคล้ องกั บ ยุ ทศาสตร์ ว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐ บาลที่
เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง
จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
/การปฏิบัติ....
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ตู้ไปรษณีย์ 9 ม.8 ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 -หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้
ร้องเรียน) -บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)
2) เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองปลาหมอ http://www.nongplamo.go.th
3) เฟชบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ”
5.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี มูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่ สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
-ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ รับเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทาง
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึง ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินการ /ตอบข้อ ซักถาม
ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน 15
วัน
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และ
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง

7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
ร้องเรียนทาง Face Book

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดาเนินการรับ
ช่องทาง
ข้อร้องเรียน เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทาการ

หมายเหตุ

8. แผนผังขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา การจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับเรื่องร้องเรียนทุจริต เรื่องการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/
ลงทะเบียนรับ/เสนอผู้บังคับบัญชาสั่ง
การ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

แจ้ง/รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นให้ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ

กรณีไม่มี
ข้อมูล
ยุติเรื่องและรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
(ภายใน 15 วัน) นับ
แต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/
หนังสือ/ตู้แดงและตู้รับฟังความคิดเห็น
2.ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองปลาหมอ
3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เช่น สายด่วน/
สายตรง และสายตรงนายก
4.ร้องเรียนผ่านทาง Face book ,
E-mail ละ line ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองปลาหมอ

กรณีมีข้อมูลหรือเข้าข่ายการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เสนอผู้บริหารทราบ/พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยและความรับผิดทาง
ละเมิด

คณะกรรมการฯรายงานผลการ
สอบสวน/เสนอผู้บริหารและ
ดาเนินการตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แจ้งผลการตรวจสอบหรือความ
คืบหน้าของการดาเนินการให้ผู้
ร้องทราบ (ภายใน 15 วัน) นับแต่
วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

แจ้ งผลการการดาเนินการ
ให้ ผ้ รู ้ องรับทราบอีกครัง้

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง) (แบบคาร้อง ๑)
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
อาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่อง ………………………………………………………….
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอ
ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ ...........
ตาบล................................อาเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์....................................
อาชีพ....................................................................ตาแหน่ง...................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน....................................................................................ออกโดย................................... ............
วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาหมอพิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง ทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่
๑)...........................................................................................จานวน................ชุด
๒)...........................................................................................จานวน................ชุด
๓)...........................................................................................จานวน................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...........................................................)

