คู่มอื
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำร
กำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรดำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
นำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่สำคัญในกำรประสำน ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 3 ช่องทำง
ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9/1 ม.10 ต.ท่ำใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง
เบำะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ http://www.thayai go.th 3) เฟชบุ๊ค“องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่” ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Govermance) ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ ได้ทบทวนคู่มอื กำรปฏิบัติงำน
กระบวนกำรจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ ชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงำน (Work
Instruction) สอดรับกับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำใหญ่ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มอื คู่มอื กำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/แจ้งเบำะแสด้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงำน และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่จะนำไปเป็นมำตรฐำน
อย่ำงมีคุณภำพ

(นำยโกสิต บุญเสนำ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
5 มกรำคม 2562
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บทที่ 1 บทนา
1.หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ มีบทบำทหน้ำที่หลักใน กำร
กำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรดำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติวำ่ ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ทุกระดับ
กำหนดมำตรกำรปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มุ่งเน้นป้องกันกำรทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ นำกลยุทธ์กำรป้องกัน กำรส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือ ควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของ
หน่วยงำน น ำไปสู่ค่ำดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index)
นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่สำคัญในกำรรับแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียน ประสำน ติดตำม หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียนขงศูนย์ ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 3 ช่องทำง 3 ช่องทำง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9/1 ม.10 ต.ท่ำใหญ่ อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 36210 2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบำะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
http://www.thayai go.th 3) เฟชบุ๊ค“องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่” ในส่วนกำร ปฏิบัติงำนนั้น ดำเนินกำร
ตำมกระบวนงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 38 กำหนดว่ำ “เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับ กำรติดต่อสอบถำม
เป็นหนังสือจำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของส่วน รำชกำรนัน้ ให้เป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนัน้ ที่จะต้องตอบคำถำมหรือแจ้งกำรดำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วัน หรือภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)
ซึ่งอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้น กำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่สว่ นรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลท่ำใหญ่ จำเป็นต้องดำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน นอกจำกนีย้ ังได้บูรณำกำร ร่วมกับ
ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่ำใหญ่ เพื่อให้แนวทำงกำรดำเนินงำน เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถแก้ไขปัญหำ ของ
ประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็นสำคัญ ภำยใต้กำร อภิบำล
ระบบกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือกำรป้องกัน ส่งเสริม กำรรักษำ และกำรฟื้นฟูบนพืน้ ฐำนของ
หลักธรรมำภิบำล(Good Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
/ 2. วัตถุประสงค์

-22. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบสำมำรถนำไปเป็นกรอบแนวทำง กำร
ดำเนินงำนให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ
3) เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผูเ้ ข้ำมำ
ปฏิบัติงำน ใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก หรือผู้ให้บริกำร
ให้สำมำรถ เข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน
4) เพื่อพิทักษ์สทิ ธิของประชำชนและผูร้ ้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล
(Good Governance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบำทหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยสำคัญในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณำกำรเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนรำชกำร รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
รำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และนโยบำยของรัฐบำลที่
เกี่ยวข้อง 2) ประสำน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงำนในสังกัดดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร 3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละ
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิชอบ ของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร 4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น 5) ประสำนงำนเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และกำร คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 6) ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 7) ปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
/4.กำรร้องเรียน...

-34. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ตู้ไปรษณีย์ 9/1 ม.10 ต.ท่ำใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
-หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผูร้ ้องเรียน)
– บัตรสนเท่ห (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)
2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบำะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
http://www.thayai go.th
3) เฟชบุ๊ค“องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่”
5.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้รอ้ งเรียน/ผูแ้ จ้งเบำะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมี มูล
ข้อเท็จจริง หรือชีช้ ่องทำงกำรแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำน จัดแจ้งเพียงพอที่ สำมำรถ
ดำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยำน เอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล (ถ้ำมี)
-ใช้ถ้อยคำสุภำพหรือข้อควำมสุภำพ

/6. แผนผังกระบวนกำร..
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่

2.ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์
ลงทะเบียนรับ/ประสำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบดำเนินกำร
3. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์
042-219714
ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทรำบ

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทรำบ

4.ร้องเรียนช่องทำงเฟช บุ๊ค
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท่ำใหญ่

สิน้ สุดกำรดำเนินกำรรำยงำนผล
ให้ผู้รอ้ งเรียนทรำบ
/7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

-57. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง
เบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียน 3 ช่องทำง
2) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเครำะห์เนือ้ หำ ของเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง
เบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สรุปควำมเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึง ผู้บังคับบัญชำ
เหนือขึน้ ไป ทรำบและพิจำรณำ
4) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเดินกำร /ตอบข้อ ซักถำม
ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
5) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทรำบเบือ้ งต้นภำยใน 15 วัน
6) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รับรำยงำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร ดำเนินงำน
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสำรบรรณ เพื่อกำรประมวลผล และ
สรุปวิเครำะห์เสนอผู้บริหำร
8) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่ เข้ำมำยัง
หน่วยงำนจำกช่องทำง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่กำหนด ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง
ร้องเรียน เพื่อประสาน
หมายเหตุ
ช่องทาง
หาทางแก้ไข
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทุกครั้งที่มผี รู้ ้องเรียน
ภำยใน 15 วันทำกำร
ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์
ร้องเรียนผ่ำนตู้ไปรษณีย์
ร้องเรียนทำง Face Book

ทุกวัน

ภำยใน 15 วันทำกำร

ทุกวัน

ภำยใน 15 วันทำกำร

ทุกวัน

ภำยใน 15 วันทำกำร

ภำคผนวก

ตัวอย่ำง แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)

(แบบคำร้อง ๑)

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
วันที.่ ........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่อง ………………………………………………………….
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่
ข้ำพเจ้ำ..........................................................อำยุ................ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ที.่ ...........
ตำบล................................อำเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์....................................
อำชีพ....................................................................ตำแหน่ง...................................................................................
เลขที่บัตรประชำชน....................................ออกโดย.......................................... วันออกบัตร...............................
บัตรหมดอำยุ.................. ..........มีควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำร ต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อให้องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำใหญ่ พิจำรณำดำเนินกำรตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหำในเรื่อง
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำคำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตำมข้ำงต้นเป็นจริง
ทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ำมี)ได้แก่
๑)...........................................................................................จำนวน................ชุด
๒)...........................................................................................จำนวน................ชุด
๓)...........................................................................................จำนวน................ชุด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมรับถือ
ลงชื่อ
(..................................................................)

