คูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

คํานํา
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนิ นงานการป องกัน และปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกั บ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง เปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและประชาชน และอํานวย
ความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต โดยไดรวบรวมแนว
ทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค

๑

คําจํากัดความ

๑

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

๕

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียนการทุจริต

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีบทบาทหนาที่หลักใน
การกํ าหนดทิ ศทาง วางกรอบการดํ า เนิ น งานการปองกัน และปราบปรามการทุ จ ริตและประพฤติมิช อบ ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โดย
ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริห ารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใดได รับ การติดต อ
สอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
นั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริตองคการบริห ารสวนตําบลหนองแดง จําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
๒. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
มาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. สถานที่ตั้ง

หมูท ี่ 1๐ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เป น ศู น ย กลางในการรับ เรื่องรองเรีย นการทุจ ริตที่ อาจเกิดขึ้น ในองคการบริห ารสวนตําบล
หนองแดง
๕. วัตถุประสงค

๑) เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มี
ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่อใหมั่น ใจวาไดมีการปฏิบั ติตามขอกํ าหนด ระเบียบหลักเกณฑ เกี่ ยวกับการจัดการข อ
รองเรียนที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
๖. คําจํากัดความ
เรื่ อ งร อ งเรี ย น หมายถึ ง ความเดื อ ดรอ นเสีย หายอัน เกิ ดจากการปฏิ บั ติ ห น าที่ ต าง ๆ ของ
เจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต
หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง

-๒ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น เชน
มีสิทธิเสนอคํารองเรียน/แจงเบาะแสตอองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
หน วยรับ เรื่ องร องเรียน/แจ งเบาะแส หมายถึง ศูน ยป ฏิ บัติ การตอตานการทุจ ริตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง
การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการ
แกไขหรือไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีที่ผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน
๗. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส
1) รองเรียนดวยตนเอง ที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
๒) ทางไปรษณี ย (ที่ อ ยู หมู ที่ 1๐ สํ านั ก งานองค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลหนองแดง อํ าเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔1๗0)
๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข ๐ ๔3๙๘ 9๕๑๙ หมายเลขโทรสาร ๐ ๔3๙๘ ๙๕๑๙
๔) ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
๕) เว็ปไซต www.nongdank.co.th
๖) Facebook : องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
๗) สายตรงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ๐๖ ๑๐๔๒ ๙๘๙๙

-๓๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
แผนผังขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องรองเรียนการทุจริต
จดหมายรองเรียน
หนังสือจังหวัด/อําเภอ
โทรศัพท เปนตน

องคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง

เรื่องรองเรียนการทุจริตจากเว็บไซต
www.nongdank.co.th

ทะเบียนหนังสือรับ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
และเสนอผูบญ
ั ชาการสั่งการ
(ระยะเวลา ๑ วัน)

แจกจายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปดําเนินการตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

เรื่องรองเรียนการทุจริตที่ตองพิจารณาวินิจฉัย
- เสนอตามลําดับขั้น
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
- ดําเนินการแกไข
-รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ
- แจงผูรองเปนหนังสือเพื่อทราบ
(กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรก
ภายใน ๑๕ วัน)

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) ประกาศจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
๒) แตงตั้งเจาหน าที่ รับ ผิดชอบประจาศูน ยปฏิ บัติการตอตานการทุจ ริตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง
๓) แจ งคํ าสั่ งให แ ก เจ าหน าที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบตามคํ าสั่ ง เพื่ อ ความสะดวกในการประสานการ
ปฏิบัติงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตที่เขามายังองคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง จากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง
ทางไปรษณีย
รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๔3๙๘ ๙๕๑9
รองเรียนผานตูรองเรียน/รองทุกข
รองเรียนผานเว็บไซต
www.nongdank.co.th
รองเรียนทาง FaceBook
สายตรงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง
๐๖ ๑๐๔๒ ๙๘๙๙

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน
ทุกครั้ง
ทุกวันทําการ

ระยะเวลาดาเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวันทําการ
ทุกวันทําการ

ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวันทําการ
ทุกวันทําการ

ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

๑๑. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล
ขอเท็จ จริงหรือชี้ช องทางแจงเบาะแสเกี่ยวกั บการทุจริตของเจาหน าที่ ชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนิ นการ
สืบสวน/สอบสวนได
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)

-๕๑๑.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว
ที่เสียหายตอบุคคลอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๑.๓ เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ตาง ๆ ของเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
๑๑.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่ มีขอมูลไมครบถวน ไมเพี ยงพอหรือไมสามารถหาขอมูล
เพิ่มเติมไดในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและเก็บ
เปนฐานขอมูล
๑๑.๕ ใหเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้
๑) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐาน
แวดลอมชัดเจนและเพียงพอที่จะทําการสืบสวน สอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง
๒) คํารองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแลว
๓) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค กรอิ ส ระที่ กฎหมายกํ าหนดไวเป น การเฉพาะ เวน แตคํารองจะระบุ วาหน วยงานดั งกล าวไม
ดําเนินการหรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
๔) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงยังสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไมเปน
เรื่องเฉพาะกรณี
๑๒. การบันทึกขอรองเรียน
๑) กรอกแบบฟอร ม บั น ทึ ก ข อ ร อ งเรี ย น โดยรายละเอี ย ด คื อ ชื่ อ -สกุ ล ผู ร อ งเรี ย น ที่ อ ยู
หมายเลขติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณที่เกี่ยวของและสถานที่เกิดเหตุ
๒) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
๑๓. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน
๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาที่ ของกองหรือสํานักใหห นวยงานนั้น รายงานผลใหผู
รองเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาที่ศูนยฯ จํานวน ๑
ชุด เพื่อจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป
๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ดําเนินการโดยตรง
ใหเจาหนาที่ประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน
๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหนายกองคบริหาร
สวนตําบลหนองแดงทราบทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณเพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการ
ขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนนําทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป

ภาคผนวก

ตัวอยางแบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง)
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔1๗0
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
ขาพเจา........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่..................หมูที่.......
ตําบล...........................................อําเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท..............................
อาชีพ.................................................................ตําแหนง.....................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส
ตอตานการทุจริต เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและ
แกไขปญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริงทุกประการ
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก
๑)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................)

