คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค$การบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย$

คํานํา
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีบทบาทหนาที่หลักในการ
กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการป&องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริม
และ คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการป&องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่ อ ใชเป.น เครื่ องมื อ สํ าคัญในการสรางการมี สวนรวมจากทุ กภาคีเครือขาย ดานการป& องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนด
เป&าหมายการพัฒนากลยุทธไปสู การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเป&าหมายเดียวกัน คือความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบจากชองทาง การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต ๔ ชองทาง ประกอบดวย
1) ดวยตนเอง ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ 224 หมูที่ 1 ตําบลเมืองไผ
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 31160
2) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ http://www.muangphi.com
3) เฟซบุPค “องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ”
https://www.facebook.com/muangphai.krasung/?ref=bookmarks
๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ในป[งบประมาณ
พ.ศ. 2564
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ไดทบทวนคูมือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัด การเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อ เป.นวิธี
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองไผ หวังเป.นอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัด การเรื่องรองเรียนการทุจริต/
แจง เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป.นประโยชนสําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานที่
จะนําไปเป.น มาตรฐานอยางมีคุณภาพ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

บทที่ 1
บทนํา
1.หลักการและเหตุผล
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ มีบทบาทหนาที่หลักในการ
กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการป&องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม
และ คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการป&องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อใชเป.นเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการป&องกันและปราบปราม
การทุจริต คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ทุกระดับ
กําหนดมาตรการ ปลูกจิตสํานึก ป&องกัน ปราบปราม และสรางเครือขายในการป&องกันและปราบปรามการทุจริต
มุ งเนนป& องกั น การทุ จ ริ ต โดยรวมกํ า หนดเป& า หมายการพั ฒ นากลยุ ทธการป& องกั น การสงเสริ มและคุ มครอง
จริ ย ธรรมไปสู การปฏิ บั ติ ต าม แผนงานโครงการที่ ว างไวไปสู เป& า หมายเดี ย วกั น คื อ ความสํ า เร็ จ อยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชน ไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหาร
ราชการของหนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณ ของประเทศไทย ( CPI:Corruption Perception Index)
นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่อง รองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริตโดยมี ๔ ชองทาง ประกอบดวย
1) ดวยตนเอง ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ 224 หมูที่ 1 ตําบลเมืองไผ
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 31160
2) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ http://www.muangphai.com
3) เฟซบุPค “องคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลเมืองไผ”
https://www.facebook.com/muangphai.krasung/?ref=bookmarks
๔) กลองรับ เรื่ อง รองเรี ย นการทุ จริ ตในองคการบริ ห ารสวนตํา บลเมื องไผ ในสวนการ
ปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการ เรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่สอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกา วา
ดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใด
ไดรับการติดตอสอบถามเป.นหนังสือจากประชาชน หรือสวน ราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่
ของสวนราชการนั้น ใหเป.นหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบ ค าถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบ
ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่ง
อํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือ การละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเป.นเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
จําเป.นตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลเมืองไผ เพื่อใหแนวทางการ ดําเนินงาน เป.นไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดเป.นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไข ปlญหาของประชาชน
สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเป.นสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบ
การรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการป&องกัน สงเสริม การรักษา และการฟmnนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป
/๒. วัตถุประสงค...

-๒2. วัตถุประสงค$
1) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเป.นกรอบแนวทาง การ
ดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดานการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใชเป.นแนวทางการปฏิบั ติงานตามขั้ นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลั กเกณฑ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวของ กับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป.นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับ ผูเขามาปฏิบัติงาน
ใหม พัฒนาใหการทํ างานเป.น มืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุ คคลภายนอก หรือ ผูใหบริการให
สามารถ เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่ มีอยู รวมถึ งเสนอแนะ ปรั บปรุงกระบวนการ ในการ
ปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเป.นเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ
ตอตาน การทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการป&องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสวนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป&องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน
ราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการป&องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวของ
2) ประสาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป&องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
3) ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ในสวนราชการ
4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประสานงาน ที่เกี่ยวของกับการป&องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป&องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) ปฏิ บั ติ ง าน สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหนวยงานที่ เ กี่ ย วของ หรื อ ที่ ไ ดรั บ มอบหมาย

/4. การรองเรียน...

-๓4. การรองเรียน/แจงเบาะแส
1) ดวยตนเอง องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ 224 หมูที่ 1 ตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย 31160
2) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ http://www.muangphai.com
3) เฟซบุPค “องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ”
๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
5. หลักเกณฑ$ในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
2) วัน เดือน ป[ ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบ เรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน วามี
มูล ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจง เพียงพอที่จะ
สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) – ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ

/6.แผนผังกระบวน...

-๔–
6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข$

1.รองเรียนผานตูไปรษณีย
2.รองเรียนผานทางเว็บไซต

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

3.รองเรียนผานเฟสบุPค

ลงทะเบียนรับ/ประสานหน่วยงานทีรับผิดชอบดําเนินงาน

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน

4.รองเรียนผานกลองรับเรื่องรองเรียนฯ

ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ

/7.ขั้นตอนการ...

-๕7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจาหนาที่ ศูน ยปฏิ บั ติ การตอตานการทุ จ ริ ต องคการบริ ห ารสวนตํ า บลเมื องไผ รั บ เรื่ อ ง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง
2) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจาหนาที่ ศู น ยปฏิ บั ติ ก ารตอตานการทุ จ ริ ต สรุ ป ความเห็ น เสนอและจั ด ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ / ตอบ
ขอ ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง
5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตนภายใน
15 วัน
6) เจาหนาที่ศูนยปฏิบั ติการตอตานการทุ จริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล
และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร
8) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง
รองเรียนดวยตัวเองผาน

าเนินการ
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดํ
ขอรองเรียน
ชองทาง
เพื่อประสานหาทางแกไข
ทุกวัน
ภายใน ๑๕ วันทําการ

หมายเหตุ

กลองรับเรื่องรองเรียน
รองเรียนผานตูไปรษณีย

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทําการ

รองเรียนผานเว็บไซต

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทําการ

รองเรียนทางเฟซบุPค

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทําการ

/แบบคํารอง...

แบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย 31160
วันที่.....เดือน.........................พ.ศ.................
เรื่อง....................................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ขาพเจา.............................................................................................................อายุ...............................ป[
ที่อยู.........................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท ................................................อาชีพ...............................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก...................................................................ออกโดย..................................
วันออกบัตร..................................วันหมดอายุบัตร.................................................................................................
มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมือง
ไผ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือและแกไขปlญหาในเรื่อง ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเป.นจริงทุก
ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก
1. ................................................................................................................จํานวน...........ชุด
2. ................................................................................................................จํานวน...........ชุด
3. ................................................................................................................จํานวน...........ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ลงชื่อ.....................................................ผูยื่นคํารอง
(...................................................)

ลงชื่อ.......................................................เจาหนาที่
(...................................................)
/เรียนปลัด...

-๒-

ความคิดเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ความคิดเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

รายงานสถิติการรับแจงเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน

จํานวนเรื่องรองเรียน

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

-

ดําเนินการ
เรียบรอยแลว
-

อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ
-

องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ไมมีเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-

