มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สานักงานกองทุนยุติธรรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้การการดาเนินงานของสานักงานกองทุนยุติธรรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็น ไปตามหลัก ธรรมาภิบ าล และหลัก การกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี
จึงกาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตไว้ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อกาหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลั บส าหรับบุคลากรและบุคคลภายนอก
ในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
2. เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต จากการถูกข่มขู่
คุกคาม หรือการกระทาในลักษณะที่เป็น การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงผู้ถูกร้องเรียนกรณียังไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริตจริง
3. เพื่อให้มีระบบและแนวทางดาเนินการสาหรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิด
และการทุจริต
4. เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย กับบุคลากรที่ทุจริต
5. เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทาผิดและการทุจริต
มาตรการ
1. ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารในระดั บ ต่ า ง ๆ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การปฏิ บั ติ ง าน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
2. ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรให้ ค รอบคลุ ม ถึ งการให้ ค วามร่ ว มมื อ /ช่ ว ยเหลื อ
ในกระบวนการสอบสวน/สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต/กระทาผิด
3. กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการกระทาผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
4. ก าหนดให้ งานบริ หารจั ดการความเสี่ ยงจัดท าช่องทางที่ หลากหลายและเข้าถึ งง่ายในการ
รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิด/ทุจริต โดยให้ถือว่าเรื่องร้องเรียน/เบาะแสที่ได้รับเป็นความลับสูงสุด
5. กาหนดให้งานบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแกนหลักในการจัดทาหลักเกณฑ์การรับเรื่อง
ร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิด/ทุจริต รวมถึงจัดทาคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนกระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิด/ทุจริต เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกรับทราบ
6. กาหนดให้ งานบริห ารจัดการความเสี่ ยง จัดทาทะเบียนและสถิติการรับเรื่องร้องเรียน
และเบาะแสการกระทาผิ ด/ทุจริต รวมทั้ งจัดทารายงานสรุป ข้อมูลสถิติ เพื่อเสนอต่อผู้บริห ารที่รับผิดชอบ
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และ/หรือ ที่ประชุมผู้บริหารคณะอย่างน้อยทุก 3 เดือน
7. กาหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดาเนินคดีตามกฎหมาย ต่อบุคลากร
ที่มีผลการสอบสวน/ผลการพิจารณาว่ามีการกระทาอันเป็นการทุจริต รวมถึงการดาเนินการกรณีบุคลากร
อยู่ระหว่างได้รับการสอบสวน ตามที่ข้อบังคับ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
/8. กรณี...

-28. กรณีที่เรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่ เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา
9. กรณี ที่ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ก ระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ของกองทุนยุติธรรมหรือขัดแย้งกับนโยบายของกองทุนยุติธรรม หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง
ของส านักงานกองทุน ยุติธรรม ให้ หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่ าว
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ตลอดจนชี้แจงผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน/สาธารณะทราบ
10. กาหนดให้งานบริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการ
กับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริต กาหนดระบบและแนวทางในการแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณา
ให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าเรื่องจะสิ้นสุด ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็น
จากเหตุผลด้านข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ
11. กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายงานผลการดาเนินการกับเรื่องร้องเรียนการกระทาผิด/
ทุจริต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ต่อที่ประชุมผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยทุก 6 เดือน
12. ก าหนดให้ มีก ารคุ้ มครองผู้ ร้องเรียนและผู้ แจ้งเบาะแสการทุ จ ริต ผู้ ให้ ความร่ว มมื อ
ในกระบวนการตรวจสอบ และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
12.1 ผู้ ท าหน้ าที่ ในกระบวนการตรวจสอบ/ขั้ น ตอนสอบข้ อ เท็ จ จริง/ขั้ น ตอนการ
ดาเนินการกับเรื่องร้องเรียนการกระทาผิด/ทุจริต ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้กระทาการทุจริต
12.2 ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ ให้ข้อมูล ได้ และเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวเป็ น ความลับ โดยจากัดการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผู้มีห น้าที่รับผิดชอบในการดาเนิน การตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน/เบาะแสนั้น ๆ เท่านั้น
12.3 การดาเนิน การเกี่ย วกับ เรื่อ งร้อ งเรีย นและเบาะแสการกระท าผิด /ทุจ ริต
ให้เปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่ จาเป็น โดยคานึ งถึงสิทธิส่วนบุคคล และความปลอดภัยของผู้ให้ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
12.4 ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิด/ทุจริต และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล รายละเอียดเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมด
เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็ นการเปิดเผยตามหน้าที่
ที่กฎหมายกาหนด
12.5 กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเกี่ยวเนื่องจากการให้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสามารถร้องขอให้คณะกรรมการ
กาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้
13. หากพบว่าบุ คลากรแจ้งเรื่องร้อ งเรียน/เบาะแส หรือข้อ มูล ที่ มี ห ลั กฐานพิ สู จน์ ได้ ว่า
เป็ นการกระท าที่ มี เจตนาไม่สุ จริ ต เป็ นเท็ จ หรือจงใจให้เกิ ดความเสี ยหาย ให้ ดาเนินการทางวิ นั ยกับบุ คลากร
ดังกล่าว
14. กาหนดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การประมวลวิเคราะห์การรายงานผล
เรื่องร้องเรียนการกระทาผิด/ ทุจริตที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อบูรณาการให้การบริหารจัดการและติดตาม
ผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
/15. การกาหนด...

-315. ก าหนดให้ ส านั กงานกองทุ นยุติ ธรรม จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การป้ องกั นการทุ จริต ประจ าปี
รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการกองทุ น ยุ ติ ธ รรม
และเผยแพร่ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ บุคคลภายนอกรับทราบ
16. ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานกองทุ น ยุ ติ ธ รรมเกี่ ย วกั บ ผลลั พ ธ์
ด้านจริยธรรมของบุคลากรและองค์กรให้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและการดาเนินการกับผู้กระทาการทุจริต ตลอดจนการทุจริตของบุคลากร
*************************************************************************

