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คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีบทบาทหน้าที่หลัก ใน
การกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ต เพื่อใช้ เป็ น เครื่ อ งมือ ส าคั ญในการสร้างการมีส่ ว นร่ว มจากทุกภาคีเครือ ข่าย ด้ านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมาย
การพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางต่าง ๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อ
เป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
คาสั่ง อบต.ทับหมัน เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อ ต้ านการทุจ ริต องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลทั บ หมั น มี บทบาทหน้ า ที่ห ลั ก
ในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
ส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม
การทุ จ ริ ต เพื่ อใช้เ ป็ น เครื่ อ งมื อส าคั ญ ในการสร้ างการมีส่ ว นร่ ว มจากทุก ภาคี เครือ ข่ ายด้า นการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ทุก
ระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของ
หน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมี
หน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ จากช่ อ งทาง การร้ อ งเรี ย นของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต โดยมี
6 ช่องทาง ประกอบด้วย
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เลขที่ 147 หมู่ 6
ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
2) ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 056-687164
3) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน 147 หมู่ 6 ตาบลทับหมัน อาเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66130
4) ร้องเรียนทางตู้แสดงความคิดเห็น ติดตั้ง ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.ทับหมัน www.thubmun.go.th
6) ร้องเรียนผ่าน Facebook องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
ในส่วนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กาหนดว่า
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้
ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่ง
อานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นราชการ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทั บ หมั น
จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์รับเรื่อง

-2ร้องเรียนร้ องทุกข์ตาบลทับหมัน เพื่อให้ แนวทางการดาเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มี
มาตรฐาน และมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง การ
ดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ ประพฤติ
มิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถถ่ า ยทอดให้ กั บ ผู้ เ ข้ า มา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ในการปฏิบัติงาน
4) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู้ ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรม าภิ บ าล
(Good Governance)
3. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บาบัดทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ ความ
เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาทับหมัน ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ
และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
4. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ตาบลตะพานหิน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
5. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเสริ ม สร้า งความเข้ ม แข็ ง และเป็ น เครือ ข่ า ยส าคัญ ในการ
ขับ เคลื่ อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศู น ย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

-31) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ ให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ ว่าด้ ว ยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐ บาลที่
เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
6. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน เลขที่ 147 หมู่ 6
ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
2) ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 056-687164
3) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน 147 หมู่ 6 ตาบลทับหมัน อาเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66130
4) ร้องเรียนทางตู้แสดงความคิดเห็น ติดตั้ง ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
5) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.ทับหมัน www.thubmun.go.th
6) ร้องเรียนผ่าน Facebook องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
7. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง เพียง
พอทีจ่ ะสามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ
8. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

-49. แผนผังกระบวนการจัดการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๕๖-๖๘๗๑๖๔

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.ร้องเรียนทางไปรษณีย์
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
147 หมู่ 6 ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร 66130
4.ร้องเรียนทางตู้แสดงความคิดเห็น ติดตั้ง
ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

แจ้งผลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

(๑๕ วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

5. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.ทับหมัน
www.thubmun.go.th
6. ร้องเรียนทาง Facebook
องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
จังหวัดพิจิตร

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
**ระยะเวลาการแจ้งผลการดาเนินการภายใน 15 วันทาการ**

-510. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลวังไคร้ รับเรื่อง ร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สรุ ป ความเห็ น เสนอและจั ด ท า หนั ง สื อ ถึ ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ /ตอบข้อ
ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน
15 วัน
6) เจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล
และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
11. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.ทับหมัน

ทุกครั้งที่มี
การร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา
ภายใน 15 วันทาการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์

ทุกวัน

ภายใน 15 วันทาการ

ร้องเรียนทางไปรษณีย์
ร้องเรียนทางตู้แสดงความคิดเห็น
ติดตั้ง ณ อบต. ทับหมัน

ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน 15 วันทาการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ทุกวัน

ภายใน 15 วันทาการ

ร้องเรียนทาง Facebook

ทุกวัน

ภายใน 15 วันทาการ

ภายใน 15 วันทาการ

หมายเหตุ

-6๑2. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑2.๑ กรอกแบบฟอร์ มบั น ทึกข้ อร้องเรีย น/ร้องทุกข์ โดยมี รายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑2.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน
/ ร้องทุกข์
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๔. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑4.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
หรือหาไม่มีข้อร้องเรียนให้รายงานทุก 6 เดือน
๑4.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่ อต้านการทุจริตดาเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการสอบข้อเท็จจริง รายงานผล และแจ้งผลให้ผู้ร้องได้
ทราบภายใน ๑๕ วันทาการ
๑๖. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)
๑๗. จัดทาโดย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
โทร. ๐๕๖-๖๘๗๑๖๔
www.thubmun.go.th

ภาคผนวก

แบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ................
เรื่อง

................................................................................................................................................................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
ข้าพเจ้า ..............................................................................อายุ......................ปี
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่............ตาบล ................................อาเภอ .................................จังหวัด ..........................
โทรศัพท์.......................................อาชีพ ................................................ เลขที่บัตรประชาชน ....................................
ออกโดย ................................................วันออกบัตร ........................... วันหมดอายุ...........................มีความประสงค์
ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่ อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน พิจารณาดาเนินการ
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .....................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้น
เป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
๑) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จานวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)
/ เรียนหัวหน้า...

-๒เรียน หัวหน้าสานักปลัด อบต.ทับหมัน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

ลงชื่อ...................................................................

ลงชื่อ...................................................................

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

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

หัวหน้าสานักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
............................................................................
............................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
ที่ 34 / 2565
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
******************************
ตามที่มีการประเมิน คุณธรรมจริ ยธรรมและความโปร่งใสในการทางานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานขอรัฐ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ใน
การจัดซื้อจัดจ้างของส่ วนราชการดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 67/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
ประกอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กาหนดว่า
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 59 (1) (2) (6) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตาบลทับหมัน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
1.1 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาตลทับหมัน (ศปท.อบต.ทับหมัน)
โดยกาหนดที่ตั้งศูนย์ ณ สานักปลัด องค์การบริหารส่ว นตาบลทับหมัน เลขที่ 147 หมู่ที่ 6 ตาบลทับหมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 56671 – 7164 และให้ศูนย์ฯ มีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
1) เสนอแนะเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รวมทั้งจั ดทาแผนปฏิบั ติก ารป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้ ส อดคล้องกับมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดพิจิตร
2) ประสานงาน เร่งรั ด กากับหน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3) รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ในองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ดาเนินการตามอานาจหน้าที่หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-24) คุ้มครองจริย ธรรมของข้างราชการตามประมวลจริยธรรมด้านการส่ งเสริมจริยธรรมให้ กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5) ประสานงานเร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม ข้อ 3 และข้อ 4 และร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกันส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทจริตและการคุ้มครอง
จริยธรรม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกาบ / หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
1.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ประกอบด้วย
โครงสร้าง 2 ด้าน และมีอานาทหน้าที่ดังนี้
1.2.1 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีหน้าที่ ดังนี้
1) รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานในกากับดูแล และใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเนื้อหาข้อร้องเรียน
2) ประสาน เร่ ง รั ด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่อ ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญหาการทุจ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3) เผยแพร่ รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4) ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและขั ด ท ารายงานการป้ อ งกั น และปราบรมการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 ด้านการ่างเสริมและคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่ ดังนี้
1) เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนตาบล
ทับหมัน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ทับหมันพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอ หรืออาจดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
มอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควร
3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
4) จัดกิจรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม จัดทาแผนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม / มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอ
นายกองค์

-32. การบริหารศูนย์ ฯ
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน บริหารการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ ดังนี้
2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตาบลทับหมัน โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.1.1 องค์ประกอบ
1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
ประธานการรมการ
2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
รองประธานกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย
3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
กรรมการ
4) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
กรรมการ
5) ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
6) ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
7) ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
8) หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการและเลขานุการ
9) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
10) นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.1.2 มีหน้าที่
1) กาหนดทิศทางการดาเนินงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) ขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการประเมินฯ / สร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งในในการดาเนินของหน่วยงาน รวมทั้งกากับดูแลป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
3) สนับสนุน พัฒนาองค์พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการซื่อสัตย์สุจริตและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ปฏิบัติงานร่วมกับ / หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
หมอบหมาย
5) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
2.2 กาหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติงานประจาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การ
บริหารส่วนตาบลทับหมัน ดังนี้
2.2.1 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตาบลทับหมัน
2.2.2 ให้หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ปฏิ บัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

-42.2.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ตามโครงสร้างที่กาหนด เพื่อทาหน้าที่ประสานงาน ดังนี้
1) นางสาวปริมนภา จงจิตรกลาง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รับผิดชอบ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) นางจิตดาพร โชติพรม ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ รับผิดชอบด้านการ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ให้ ป ลั ด องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลทั บ หมั น ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า ศู น ย์ ฯ ตามข้ อ 2.2.1
สามารถบูรณาการและประกอบกาลังบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพได้ โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการต่าง ๆ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนตามที่ได้รับการร้องขอ
ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริห ารส่วนตาบลทับหมัน มีผลในการปฏิ บัติ
ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
ณรงค์ สุขโท้
(นายณรงค์ สุขโท้)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

