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ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลดงขุย
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คํานํา
ศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต องคการบริหารสวนตําบลดงขุย มีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการป$องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการป$องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตเพื่ อใชเป, นเครื่องมือสํา คัญในการสรางการมีส วนรวมจากทุกภาคี เครื อขายดานการป$องกัน ดานการ
ป$องกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดย
รวมกําหนดเป$าหมายการพัฒนานํากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเป$าหมายเดียวกัน
คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการประสาน ติดตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 3 ชองทาง ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย 336 ม.14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ 67190 2) เว็บไซต “ศูนยรับแจงเบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบล
ดงขุย http://www.dongkui.org” 3) เฟชบุTค “องคการบริหารสวนตําบลดงขุย” ตั้งอยูบนหลักพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล (Good Govermance)
ในป\งบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลดงขุย ได
ทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อ
เป,น วิธี ปฏิ บัติ งาน (Work Instruction) สอดรั บกั บกระบวนการจั ดการเรื่ องราวรองเรีย น/รองทุ กขของ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงขุย หวังเป,นอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่อง
รองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป,นประโยชนสําหรับหนวยงานและ
บุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะนําไปเป,นมาตรฐานอยางมีคุณภาพ

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขุย

บทที่ 1
บทนํา
1.หลักการและเหตุผล
ศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต องคการบริหารสวนตําบลดงขุย มีบทบาทหนาที่หลักในการ
กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการป$องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบ การ
สงเสริมและคุ มครองจริ ยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติว าดวยการป$องกั นและ
ปราบปรามการทุจ ริต เพื่อใชเป,นเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคี เครือขายดานการ
ป$องกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริการสวน
ตําบลดงขุยทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ป$องกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย ในการป$องกัน
และปราบปรามการทุจริต มุงเนนป$องกันการทุจริต โดยรวมกําหนดเป$าหมายการพัฒนา นํากลยุทธการ
ป$องกัน การสงเสริ มและคุมครอง จริ ยธรรมไปสูการปฏิบั ติต ามแผนงานโครงการที่ วางไวไปสูเป$ าหมาย
เดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ
เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย ( CPI :
Corruption Perception Index )
นอกจากนี้ ยั งมี ห นาที่ สํ า คั ญในการรั บ แจงเบาะแสและเรื่ อ งรองเรี ย น ประสาน ติ ด ตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียนของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต 3 ชองทาง ประกอบดวย 1) ตู ไปรษณีย 336 ม.14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.
เพชรบูรณ 67190 2) เว็บไซต “ศูนยรับแจงเบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลดงขุย
http://www.dongkui.org” 3) เฟชบุT ค “องคการบริ ห ารสวนตํ า บลดงขุ ย ” ในสวนการปฏิ บั ติ งานนั้ น
ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการ
ติดตอสอบถามเป,นหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการนั้น ใหเป,นหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน 15
วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good governance)”
ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเป,น เรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริ ตองคการ
บริหารสวนตําบลดงขุย จําเป,นตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังได
บูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดงขุย เพื่อใหแนวทางการ
ดํ า เนิ น งานเป, น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น เกิ ด เป, น รู ป ธรรม มี ม าตรฐาน และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล
สามารถแกไขปiญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชน
เป,นสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการป$องกัน สงเสริม การรักษา และ
การฟjkนฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป

/วัตถุประสงค...
2.วัตถุประสงค2
1) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเป,นกรอบแนวทาง
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบใชเป,นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป,นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิ บัติ งานใหม พั ฒ นาใหการทํ างานเป, นมื ออาชีพ รวมทั้งแสดงหรื อเผยแพรใหกั บ บุคคลภายนอก หรื อผู
ใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเป,นเครือขายสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
1)เสนอแนะแกหั ว หนาสวนราชการเกี่ ย วกั บ การป$ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ การป$องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการป$องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
2) ประสาน เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป$องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
3) ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดย
มิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ
4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประสานงงานเกี่ยวของกับการป$องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทํ า รายงานการป$ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบและการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับหมอบหมาย
/4.การรองเรียน

4. การรองเรียน/แจงเบาะแส
1) ตูไปรษณีย 336 ม.14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 67190
-หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)
-บัตรสนเทห (ไมลงชื่อรองเรียน)
2) เว็บไซต ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
http://www.dongkui.org
3) เฟชบุTค “องคการบริหารสวนตําบลดงขุย”
5.หลักเกณฑ2ในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
2) วัน เดือน ป\ ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของรองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน
วามีมูล ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอ
ที่สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได
4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)
-ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ

/6.แผนผัง...
6.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข2

1.รองเรียนดวยตนเอง
ศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลดงขุย

ลงทะเบียน/ประสาน
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

2.รองเรียนผานเว็บไซต

3.รองเรียนผานทางโทรศัพท
056-761697
4.รองเรียนชองทางเฟชบุTค
องคการบริหารสววนตําบลดงขุย

ยุติเรื่องแจงผู
รองเรียน/รองทุกข

ไมยุติแจงเรื่องผู
รองเรียน/รองทุกข

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลใหผู
รองเรียนทราบ

/7.ขั้นตอน...
7.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจาหนาที่ ศูน ยปฏิบั ติ การตอตานการทุจ ริ ต องคการบริ ห ารสวนตํ า บลดงขุย รั บเรื่ อง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 3 ชองทาง
2) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจาหนาที่ ศูน ยปฏิ บั ติการตอตานการทุ จ ริต สรุ ป ความเห็ น เสนอและจัด ทํ าหนั งสื อถึ ง
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4)เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของเดินการ / ตอบ
ขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง
5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตน
ภายใน 15 วัน
6) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) เจาหนาที่ ศู น ยปฏิ บั ติ ก ารตอตานการทุ จ ริ ต เก็ บ ขอมู ล ในระบบสารบรรณ เพื่ อ การ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร
8) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง

8.การรับเรื่องตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่เขามายังหนวยงานจากชองทางอื่นๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้

ชองทาง
รองเรียนดวยตนเอง
รองเรียนผานเว็บไซต
รองเรียนผานตูไปรษณีย
รองเรียนทางFacebook

ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง
ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

ระยะเวลาดําเนินการรับขอ
รองเรียน
เพื่อประสานหาทางแกไข
ภายใน 15 วันทําการ
ภายใน 15 วันทําการ
ภายใน 15 วันทําการ
ภายใน 15 วันทําการ

หมายเหตุ

ภาคผนวก

ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข2 (ดวยตนเอง)

(แบบคํารอง 1 )
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 67190

วันที่..............เดือน............................พ.ศ..............
เรื่อง ........................................................
เรียน นกยกองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
ขาพเจา...................................................อายุ............ป\ อยูบานเลขที่.................หมูที่..............
ตําบล.................................อําเภอ...................................จังหวัด..........................โทรศัพท..................................
อาชีพ............................................................................ตําแหนง..........................................................................
เลขที่บัตรประชาชน.......................................................................................ออกโดย.........................................
วันออกบัตร...................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส
การตอตานการทุจริต เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดงขุย พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและ
แกไขปiญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเป,น
จริงทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข(ถามี) ไดแก
1)...................................................................................................จํานวน.................ชุด
2)...................................................................................................จํานวน.................ชุด
3)...................................................................................................จํานวน.................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(.....................................................)

