แนวทางการปฏิบัติต่อเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และว �ธีการบร �หารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ี พ.ศ.2546 มาตรา 38
กําหนดว่า เมื่อส่วนราชการใดได้รบ
ั การติดต่อสอบถามเป�นหนังสือจากประชาชน หรอ� ส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงาน
ทีอ
่ ยู่ในอํานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการนั้น ให้เป�นหน้าทีข่ องส่วนราชการนั้น ทีจ
่ ะต้องตอบคําถามหร �อแจ้งการดําเนินการให้
ทราบภายใน 15 วัน หร �อภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดบนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance)
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรอ�่ งร้องเรยนการทุ
�
จรตที
� อ
่ าจเกิดขึ้น ในศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุร �เป�นไปในแนวทางเดียวกั น เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และอํานวยความ
สะดวก ต่อเจ้าหน้าทีผ
่ ู้ปฏิบัติงานใช้เป�นเครอ�่ งมือในการป�องกันและปราบปรามการทุจร �ตคอรัปชัน
่ และรับแจ้งแบะแส
และเรอ�่ งร้องเรยนการทุ
�
จร �ต จากช่องทางการร้องเรยนที
�
ก
่ ําหนด

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร � จึงได้จด
ั ทําแนว

ทางการปฏิบัติต่อเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �
โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญกระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. คําจํากั ดความ
เรอ�่ งร้องเร �ยน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบต
ั ิหน้าทีต
่ ่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุร � เช่น การประพฤติมิชอบหรอมี
� พฤติการณ์ส่อไปในทางทุจรต� หรอพบความผิ
�
ดปกติ
ในกระบวนการจัดซือ
้ จัดจ้าง ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �
ผู้รอ
้ งเรยน/แจ้
�
งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทําอันมิชอบด้านการทุจร �ตคอรัปชัน
่ เช่น มีสิทธิ เสนอคํา
ร้องเรยน/แจ้
�
งเบาะแสต่อศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร � หร �อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเหมาของศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุร �
หน่ วยรับเรอ�่ งร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �
การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรอ�่ งร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแสตั้ งแต่ ต้นจนถึงการได้รบ
ั การแก้ไข หรอได้
�
ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้รอ
้ งเร �ยนกรณีทผ
ี่ ู้รอ
้ งเร �ยนแจ้งชือ
่ ทีอ
่ ยู่ชด
ั เจน

2. ช่องทางการร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส
1) ร้องเร �ยนด้วยตนเอง ทีศ
่ ูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �
๒) ทางไปรษณีย์ (ทีอ
่ ยู่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร � เลขที่ 162 หมู่ 2 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุร � จ.ชลบุร � 20000)
๓) ร้องเร �ยนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐38-275 249 โทรสาร 038-277 728
๔) ตู้รบ
ั เรอ�่ งร้องเร �ยน/ร้องทุกข์/ข้อคิดเห็น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �
๕) เว็บไซต์ https://training-chonburi.cdd.go.th/
๖) Facebook : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �
๗) สายตรงผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร � 081-700 1534

3. แผนผังกระบวนการจัดการเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต

แผนผังขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขป�ญหาเรอ�่ งร้องเรยนการทุ
�
จร �ต
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �

เรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต

เรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ตจากเว็บไซต์

จดหมายร้องเร �ยน

https://training-chonburi.cdd.go.th/

โทรศัพท์ เป�นต้น

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �

รับหนังสือเรอ�่ งร้องเร �ยน
ศพช.ชลบุร �
(ระยะเวลา 30 นาที)

ทะเบียนหนังสือรับเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต
ของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �
เสนอผู้บังคับบัญชา
(ระยะเวลา 1 วัน)

แจกจ่ายเรอ�่ งร้องเรยนการทุ
�
จร �ตฯ
ให้กลุ่มงาน ทีเ่ กี่ยวข้องไปดําเนินการตามคําสั่งฯ
ผอ.ศพช.ชลบุร � (ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง)

เรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ตที่ต้องพิจารณาว �นิจ
- แต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจร �ง
- ดําเนินการแก้ไข
- รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
- แจ้งผู้รอ
้ งเป�นหนังสือเพื่อทราบ

4. ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน
มอบหมายหัวหน้าฝ�ายอํานวยการ รับผิดชอบทะเบียนรับเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ตประพฤติมิชอบของ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร � รับเรอ�่ งร้องเร �ยนตามช่องทางต่างๆ ทีก
่ ําหนด เสนอต่อผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุร � เพื่อสั่งการและมอบหมายทุกกลุ่มงาน ในสังกัดดําเนินการตามภารกิ จในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. การรับและตรวจสอบข้อร้องเร �ยนจากช่องทางต่าง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรยนการทุ
�
จรตที
� ่เข้ามายังศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุร � จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามทีก
่ ําหนด ดังนี้

ช่องทาง
ร้องเรยนด้
�
วยตนเอง

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง

ระยะเวลาดําเนินการ
รับเรอ�่ งร้องเร �ยน/ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไขป�ญหา

ทุกครัง้ ทีม
่ ีการร้องเร �ยน

ภายใน 1 วันทําการ

ช่องทางไปรษณีย์

ทุกครัง้

ภายใน 1 วันทําการ

ทางโทรศัพท์ สนง.

ทุกวันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

038-275 249
ร้องเรยนผ่
�
านตู้

หมายเหตุ

ยกเว้น
วันหยุด

ทุกวันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

ร้องเรยน/ร้
�
องทุกข์
ร้องเรยนผ่
�
านเว็บไซต์
https://trainingchonburi.cdd.go.th/
ร้องเรยนผ่
�
าน
Facebook
ร้องเรยนผ่
�
าน
ผอ.ศพช.ชลบุร �
081-700 1534

6. หลักเกณฑ์ในการรับเรอ�่ งร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแสด้ านการทุจร �ตและประพฤติมิชอบ
6.1 ใช้ถ้อยคําหร �อข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชือ
่ ทีอ
่ ยู่ของผู้รอ
้ งเร �ยน/ผู้แจ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ป�ของหนังสือร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจร �ง หร �อพฤติ การณ์ของเรอ�่ งที่รอ
้ งเรยน/แจ้
�
งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่า มีมูลข้อเท็จจร �ง
หรอชี
� ช้ อ
่ งทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจร �ตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอทีส
่ ามารถ ดําเนินการสืบสวน/
สอบสวนได้
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
6.๒ ข้อร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส ต้องเป�นเรอ�่ งจร �งทีม
่ ีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหร �อสร้างข่าวที่ เสียหายต่อ
บุคคลอื่นหรอหน่
�
วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
6.๓ เป�นเรอ�่ งทีผ
่ ู้รอ
้ งเร �ยน/แจ้งเบาะแส ได้รบ
ั ความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ
ของเจ้าหน้าทีศ
่ ูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �

6.๔ เรอ�่ งร้องเรยน/แจ้
�
งเบาะแสทีม
่ ีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหร �อไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในการ
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจร �ง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรอ�่ ง หรอรั
� บทราบเป�นข้อมูลและเก็ บเป�น ฐานข้อมูล
6.๕ ให้เป�นคําร้องเร �ยนทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
๑) คําร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส ทีเ่ ป�นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน แวดล้อมชัดเจน
และเพียงพอทีจ
่ ะทาการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ซงึ่ เป�นไปตามมติคณะรัฐมนตร �เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะ
รับไว้พิจารณาเป�นการเฉพาะเรอ�่ ง
๒) คําร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หร �อเป�นเรอ�่ งทีศ
่ าล ได้มีคําพิพากษาหร �อ
คําสั่งทีส
่ ุดแล้ว
๓) เรอ�่ งร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส ทีอ
่ ยู่ในอํานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานทีม
่ ีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบ โดยตรงหร �อ
องค์กรอิสระทีก
่ ฎหมายกําหนดไว้เป�นการเฉพาะ เว้นแต่คําร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าว ไม่ดําเนินการหร �อ
ดําเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
๔) คําร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส ทีเ่ กิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน นอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหร �อไม่ เป�นเรอ�่ งเฉพาะกรณี

7. การบันทึกข้อร้องเร �ยน
๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเร �ยน โดยรายละเอียด คือ ชือ
่ -สกุล ผู้รอ
้ งเร �ยน ทีอ
่ ยู่ หมายเลขติ ดต่อกลับ
เรอ�่ งร้องเรยนการทุ
�
จร �ต พฤติการณ์ทเี่ กี่ยวข้องและสถานทีเ่ กิดเหตุ
๒) ทุกช่องทางทีม
่ ีการร้องเร �ยน เจ้าหน้าทีต
่ ้องบันทึกข้อร้องเรยนลงในสมุ
�
ดรับเรอ�่ งร้องเรยนการทุ
�
จรตศู
� นย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร �

8. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรยนและการแจ้
�
งกลั บข้อร้องเร �ยน
๑) หากเรอ�่ งร้องเร �ยนอยู่ในอํานาจหน้าทีข่ องกลุ่มงานใดให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้รอ
้ งเร �ยน ทราบ
โดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รบ
ั เรอ�่ งร้องเร �ยนและสําเนาให้ เจ้าหน้าทีศ
่ ูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจร �ตศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุร � จํานวน ๑ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงาน รายไตรมาสต่อไป
๒) หากเรอ�่ งร้องเร �ยนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าทีป
่ ระจําศูนย์ฯ ดําเนินการโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ฯ รายงานผู้รอ
้ งเร �ยนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รบ
ั เรอ�่ งร้องเร �ยน

9. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเร �ยนของหน่ วยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเร �ยนประจําไตรมาสรายงานให้ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนชลบุร � ทราบทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุป ข้ อ ร้อ งเร �ยน หลั งจากสิ้ น ป�งบประมาณเพื่ อ นํ า มาว �เคราะห์ ก ารจัด การ ข้ อ
ร้องเรยนในภาพรวมของหน่
�
วยงาน เพื่อใช้เป�นนําทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
****************************************************************

