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ศูนย์ ปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริต
สานักงานปลัด องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองบั
/วัตถุประสงค์... วโคก
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์ปฏิบตั ิ การต่อต้านการทุจริ ต องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก มีบทบาทหน้าที่ หลักในการ
กาหนดทิ ศ ทาง วางกรอบการด าเนิ นงานการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบ การส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองจริ ยธรรมของส่ วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต เพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคีเครื อข่ายด้านการป้ องกันและปราบปรามการ ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การส่ งเสริ มและคุม้ ครองจริ ยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่ วมกาหนดเป้ าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิ บตั ิ
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ ยังมี
หน้าที่สาคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่ อง ร้องเรี ยนการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
จากช่องทางการร้องเรี ยนของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต ๕ ช่ องทาง ประกอบด้วย ๑) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง ณ ศูนย์
ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก ๒) ตูไ้ ปรษณี ย ์ ๑๒๕ หมู่ ๑๑ ตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๒๐ ๓) เว็บไซต์ “องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก www.nbk.go.th” ๔) เฟซบุ๊ค
“องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก” และ ๕) ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๐๐๕ กด ๐
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก
ได้ทบทวนคู่ มือการปฏิ บตั ิ งานกระบวนการจัด การเรื่ องร้ องเรี ยนการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบเพื่ อเป็ นวิธีปฏิ บตั ิ งาน
(Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่ องราวร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ของสานักปลัด องค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองบัวโคก หวังเป็ นอย่างยิ่งคู่มือการปฏิบตั ิงานกระบวน การจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ จะเป็ น
ประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานที่จะนาไปเป็ นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก

บทที่ ๑
บทนา

๑.หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก มีบทบาทหน้าที่หลักใน
การกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ การส่ งเสริ ม และ
คุม้ ครองจริ ยธรรมของส่ วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ ทุจริ ต เพื่อ
ใช้เ ป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการสร้ า งการมี ส่วนร่ วมจากทุ กภาคี เครื อข่ า ยด้า นการป้ องกันและปราบปราม การทุ จริ ต
คอร์ รั ปชั่น การส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองจริ ย ธรรมบุ ค ลากรองค์การบริ หารส่ วนต าบลหนองบัวโคกทุ กระดับ กาหนด
มาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครื อข่าย ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต มุ่งเน้นป้ องกัน
การทุ จริ ต โดยร่ วมกาหนดเป้ าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์การป้ องกัน การส่ งเสริ มและคุ ม้ ครอง จริ ยธรรมไปสู่ การ
ปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่ เป้ าหมายเคียวกัน คือ ความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ประ
ซาซนได้รับบริ การที่ ดี มี ค วามพึ งพอใจ เชื่ อ มัน่ และศรั ท ธาต่ อการบริ หารราชการของ หน่ วยงาน นาไปสู่ ค่ าดัช นี
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : Corruption Perception Index)
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่ องร้องเรี ยน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่
เกี่ยวช้องกับการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนทุจริ ตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรี ยนของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการ
ทุจริ ต ๕ ช่องทาง ประกอบด้วย ๕ ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก ๒) ตูไ้ ปรษณี ย ์ ๑๒๕ หมู่ ๑๑ ตาบลหนองบัวโคก อาเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ ๓๖๒๒๐ ๓) เว็บไซต์ “องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก www.nbk.go.th” ๔) เฟซบุ๊ค “องค์การบริ หาร
ส่ ว นต าบลหนองบัว โคก” และ ๕) ทางโทรศัพ ท์ หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๐๐๕ กด ๐ ในส่ ว นการปฏิ บ ัติ งานนั้น
ดาเนิ นการตามกระบวนงานจัดการเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุ กข์ ที่ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ กาหนดว่า “เมื่อส่ วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็ น
หนังสื อจากประชาชนหรื อส่ วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของส่ วน ราชการนั้น ให้เป็ นหน้าที่ของ
ส่ วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรื อแจ้งการดาเนิ นการให้ทราบภายใน ๑๔ วัน หรื อภายในระยะเวลาที่กาหนดบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่ งอานาจหน้าที่ ดาเนิ นการเกี่ ยวกับข้อร้องเรี ยนการทุจริ ต การปฏิ บตั ิ หรื อการละเว้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ จึงเป็ นเรื่ องที่ ศูนย์ปฏิ บตั ิ การต่อต้านการทุจริ ตองค์การบริ หารส่ วน ตาบลหนอง
บัวโคก จาเป็ นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนนอก'จากนี้ยงั ’ได้บูรณาการ ร่ วมกับศูนย์จดั การ
เรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยตุ ิธรรมชุมซนตาบลหนองบัวโคก เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน เป็ นไปในทิศทางเคียวกัน
เกิดเป็ นรู ปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถแกไขปั ญหา ของประชาชนสร้างภาพลักษณ์
และความเชื่อมัน่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็ นสาคัญ ภายใต้การ อภิบาลระบบการรับเรื่ องราวร้องเรี ยน/
ร้องทุกข์ คือการป้ องกัน ส่ งเสริ ม การรักษา และการฟื้ นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ของ
ระบบอย่างสู งสุ ดและยัง่ ยืนต่อไป
/วัตถุประสงค์...

๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู ้เ กี่ ย วข้อ ง หรื อ เจ้า หน้า ที่ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบสามารถน่ า ไปเป็ นกรอบแนวทาง การ
ดาเนินงานให้เกิดรู ปธรรม ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒) เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดเรื่ องร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริ ต และประพฤติมิชอบใช้ เป็ น
แนวทางการปฏิ บตั ิ งานตามชั้นตอน ที่ สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบี ยบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่ เกี่ ยวข้อง กับการ
เรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิ ทธิ ภาพ
๓) เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิ บตั ิ งาน ที่ สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิ บตั ิ งาน
ใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็ นมืออาชี พ รวมทั้งแสดงหรื อเผยแพร่ ให้กบั บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ห้บริ การให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุ งกระบวนการในการปฏิบตั ิงาน
๔) เพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ของประซาซนและผูร้ ้องเรี ยน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

๓. บทบาทหน้ าทีข่ องหน่ วยงานที่รับผิดชอบ
มี บทบาทหน้าที่ ใ นการดาเนิ นการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งและเป็ นเครื อข่ ายสาคัญในการขับเคลื่ อ น
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริ ตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบตั ิการ ต่อต้านการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่
๑) เสนอแนะแก่หวั หน้าส่ วนราชการเกี่ยวกับการบี องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
ของส่ วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบตั ิ การบีองกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบของส่ วน ราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์วา่ ด้วยการบีองกันและปราบปรามการทุจริ ต และนโยบายของรัฐบาลที่ เกี่ยวข้อง
๒) ประสาน เร่ ง รั ด และก ากับ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กัด ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บ ัติ ก ารบี อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของส่ วนราชการ
๓) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนการทุจริ ต การปฏิบตั ิหรื อการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ในส่ วนราชการ
๔) คุม้ ครองจริ ยธรรมตามประมวลจริ ยธรรมข้าราชการ พนักงานส่ วนห้องลื่น
๔) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และการ คุม้ ครอง
จริ ยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการบีองกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และ
การคุม้ ครองจริ ยธรรม เสนอหัวหน้าส่ วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบตั ิงาน สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับมอบหมาย

๔. การร้ องเรี ยน/แจ้ งเบาะแส
๑) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก
๒) ตูไ้ ปรษณี ย ์ ๑๒๕ หมู่ ๑๑ ตาบลหนองบัวโคก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๒๐
๓) เว็บไซต์ “องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก www.nbk.go.th”
๔) เฟซบุ๊ค “องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก”
๕) ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๐๐๕ กด ๐

๕.หลักเกณฑ์ ในการรับเรื่ องร้ องเรียน/แจ้ งเบาะแส ด้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ชื่อ ที่อยูข่ องผูร้ ้องเรี ยน/ผูแ้ จ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสื อร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแส
๓) ข้อเท็จจริ ง หรื อพฤติ การณ์ของร้องเรื่ องร้องเรี ยน/เรื่ องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างซัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริ งหรื อขี้ ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ ย วกับการทุ จริ ตของเจ้า หน้าที่ / หน่ วยงาน ชัดแจ้งเพี ยงพอที่ จะสามารถ
ดาเนินการสื บสวน/สอบสวนได้
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
-ใช้ถอ้ ยคาสุ ภาพหรื อข้อความสุ ภาพ

๖. กระบวนการจัดการเรื่ องร้ องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนผังแสดงกระบวนการจัดการเรื่ องร้ องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

ลงทะเบียนรับ
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ

4. ร้องเรียนทางไปรษณีย์
5. ร้องเรียนทาง Facebook

ยุติเรื่อง
แจ้งผู้ร้องเรียน

ไม่ยุติเรื่อง
แจ้งผู้ร้องเรียน

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก รับเรื่ องร้องเรี ยน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรี ยน ๕ ช่องทาง
๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต คัดแยกหนังสื อ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่ อง ร้องเรี ยน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริ ตและประพฤติมิขอบ
๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต สรุ ปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสื อถึง ผูบ้ งั คับบัญชา
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต ส่ งเรื่ องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินการ /ตอบข้อ ซักถาม
ชี้แจงข้อเท็จจริ ง
๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต แจ้งผูร้ ้องเรี ยน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน
๑๔ วัน
๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ ดาเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และสรุ ป
วิเคราะห์เสนอผูบ้ ริ หาร
๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต จัดเก็บเรื่ อง

๘. การรับและตรวจสอบข้ อร้ องเรียนร้ องเรียน/แจ้ งเบาะแสด้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบที่ เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิตามที่กาหนด ดังนี้
ช่ องทาง

ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
ร้องเรี ยนผ่านเว็บไซต์
ร้องเรี ยนผ่านตูไ้ ปรษณี ย ์
ร้องเรี ยนทาง Facebook
ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์

ค ว ามถี่
ใ นก าร ตรว จสอ บ ช่ องทาง
ทุกครั้งที่มีผรู ้ ้องเรี ยน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกครั้งที่มีผรู ้ ้องเรี ยน

ระยะเวลารับข้ อร้ อ งเ รี ย น
แล ะ ดาเ นิ นก าร
ภายใน ๑๕ วันทาการ
ภายใน ๑๕ วันทาการ
ภายใน ๑๕ วันทาการ
ภายใน ๑๕ วันทาการ
ภายใน ๑๕ วันทาการ

หมายเหตุ

ตัวอย่ างแบบคาร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ (ด้ วยตนเอง)

(แบบคาร้ อง ๑)

ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต
ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๒๐
วันที่ ...........เดือน...................... พ.ศ.................
เรื่ อง ..................................................................
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก
ข้าพเจ้า ............................................................ อายุ..................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ............... หมู่ที่...
ตาบล ................................อาเภอ.................................... จังหวัด ..........................โทรศัพท์ ...................................
อาชีพ .................................................................. ตาแหน่ง ......................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน ..................................................................................... ออกโดย .............................................
วันออกบัตร............................... บัตรหมดอายุ ............................. มีความประสงค์ขอร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ เพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวโคก พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรื อช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในเรื่ อง..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริ ต ตามข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ
โดยข้าพเจ้าขอส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรี ยน/ร้องทุกข์(ถ้ามี) ได้แก่
๑) .............................................................................................. จานวน.............. ชุด
๒) ............................................................................................. จานวน.............. ชุด
๓) ............................................................................................. จานวน.............. ชุด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(........................................)

