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แนวทางปฏิบัติของหน่ ว ยงาน เช่น การกาหนดขั้น ตอน วิ ธี การ
และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- กรณีเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อสาธารณะชน เช่น การ
รวมตัวเรียกร้อง เกิดความขัดแย้งในสังคม หรือเป็นนโยบายสาคัญของ
ทางราชการ จะดาเนินการประสานหัวหน้าส่วนราชการทีเกี่ยวข้อง
เพื่อทราบโดยเร่งด่วน และพิจารณาสั่ งการ หรือ ให้ ชุดเคลื่อ นที่เ ร็ ว
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ทันที
- ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ส่ ง เรื่ อ งให้ ส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องกับมูลกรณี โดยการทาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา หนังสือแจ้ง
ส่ ว นราชการ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่
ภายใน ๑๕ วั น หรื อ ก่ อ นนั้ น แล้ ว แต่ ก รณี ซึ่ ง บางเรื่ อ งอาจมี ค วาม
ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
- เมื่อได้รับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็น
ว่าการแก้ไขปัญหาเป็นที่ยุติ จะทาบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา
และรายงานผลให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ แต่ ห ากเรื่ อ งยั ง ไม่
สามารถเป็นที่ยุติได้ หรือไม่ครบถ้วนก็จะแจ้งให้ดาเนินการเพิ่มเติม

- ส่ ว นการติ ด ตามเรื่ อ งเป็ น เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สาธารณชน ผู้บังคั บบัญชามอบหมาย หรื อยังไม่ชัดเจนในประเด็น
สาคัญหรือผู้ร้องยังโต้แย้ง
- ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องที่ยังไม่ได้

รายงาน (บางกรณี) จะทาการแจ้งเตือน
- ครั้งที่ ๑ เมื่อครบ ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๒ เมื่อครบ ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑
- ครั้งที่ ๓ เมื่อครบกาหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๒
การติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการลง
พื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและกระตุ้นหน่วยงานให้ดาเนินการเพื่อให้ได้
ข้อยุติโดยเร็ว
---------------

โครงสร้ างการบริหารงานและแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการอานวยการศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

งานบริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ

งานบริการส่ งต่ อ

งานรั บเรื่ อง
ร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์

งานบริการข้ อมูล
ข่ าวสาร

งานรั บเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์
ระดับจังหวัด
งานรั บเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์
ระดับอาเภอ
งานรั บเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์
ระดับตาบล
งานรั บเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์
ระดับหมู่บ้าน

งานให้ คาปรึกษา

งานตรวจสอบ
นอกพืน้ ที่
(เคลื่อนที่เร็ว)

งานนโยบายรั ฐ/คสช

กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
In put

๑) เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ ประจา
ศูนย์ ดารงธรรม
๒) วัสดุ อุปกรณ์
๓) เทคโนโลยี
๔) เรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ อง
ทุกข์ ของประชาชน

Process

การดาเนินงาน ๕ ขัน้ ตอน
๑) รั บเรื่ องร้ องเรี ยน
๒) หาสาเหตุของสภาพปั ญหา
๓) พิจารณาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
ร้ องเรี ยน
๔) การตกลงใจเข้ าสู่กระบวนการ
ไกล่ เกลี่ย
๕) ติดตาม แจ้ งผล/รายงาน

Feedback

Outputs

ผลการแก้ ไขปั ญหา
-ยุตเิ รื่ องร้ องเรี ยน
-ดาเนินตามขัน้ ตอน
กฎหมาย
- ความพึงพอใจของ
ประชาชน
- ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี

