คู่มือการจัดการเรื่องการร้องเรียนทุจริต เจ้าหน้าที่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตาบลเทพสถิต
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

คานา
เทศบาลตาบลเทพสถิตมีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการ ดาเนินงาน
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ การส่งเสริม การคุ้มครองจริยธรรมของ ส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เน้นเครื่องมือ สาคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปซัน การส่งเสริม และ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่ว างไว้ ไปสู่เป้ าหมายเคียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และประสิ ทธิผ ล
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่ เกี่ยวช้องกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิขอบจากซ่องทางร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการบ้องกันการทุจริต ๖ ซ่องทาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เทศบาลตาบลเทพสถิตได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติการ จัดการ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ เพื่อเน้นวิธีปฏิบัติงานสอดคล้องกับ กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของงานนิติการ สานักปลัดเทศบาล และเทศบาลตาบลเทพสถิต หวังเน้นอย่าง
ยิ่งว่า แนวทางปฏิบั ติการจั ดการเรื่ องร้ องเรียนการทุจริต/เบาะแสด้านทุจริตและ ประพฤติมิขอบจะเน้น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน่าไปเน้นมาตรฐานอย่าง มีคุณภาพ

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
หลักเกณฑในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต แผนผังกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน
การติดตามผลการแกไขข้อร้องเรียน

หน้า
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

บทที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลเทพสถิตมีหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงาน ด้านการ
ป้องกันและทุจริตและประพฤติมิขอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เน้นเครื่องมือสาคัญในการ สร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตคอรัปซัน การส่ งเสริม และคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตาบลเทพสถิตทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้ า งเครื อ ข่ ายในการบ้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต มุ่ ง เน้ น การป้ อ งกัน การ ทุจ ริ ต โดยร่ ว มก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาน่ากลยุทธ์การบ้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการที่วางไว้สู่เป้าหมายเคียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประซาซนได้รับ
บริการที่ดี มีความพึงพอใจ และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น่าไปสู่ค่าดัซนึภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่อง ร้องเรียน จากซ่องทางการร้องเรียน
ของศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตาบลเทพสถิต ประกอบด้วย
๑) ทางไปรษณีย์ เทศบาลตาบลเทพสถิต ถนนสุรนารายณ์ ตาบลวะตะแบก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ 36230
๒) เว๊บไซต์เทศบาลตาบลเทพสถิต www.thepsathit.go.th
๓) เฟสบุ๊ค เทศบาลตาบลเทพสถิต
๔) มาด้วยตนเอง
๔) ทางโทรศัพท์ ๐-4485-7020
ในส่ ว นการปฏิบั ติงานนั้ น ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๔๔๖ มาตรา
๓๘ กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเน้นหนังสือจากประซาซน หรือส่วน ราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เน้นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่ จะต้องตอบ
ดาถาม หรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน ๑๔ วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนด บนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล” ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุ จริต การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิขอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเน้นเรื่องที่ ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตาบลเทพสถิต เน้น
ต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประซาซน เพื่อให้แนวทางการ ดาเนินงานเน้นไปในทิศทาง
เคียวกัน เกิดเน้นรูปธรรม มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถ แกไขปัญหาของประซาซนเน้น
สาคัญ ภายใต้การอภิบาลการรับเรื่ องร้องทุกข์/ร้องเรียน คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการพื้นฟูบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อให้บุ คลากรผู้เ กี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบสามารถน่าเป็นแนวทางการ
ดาเนินงาน ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามชั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อเป็น หลั กฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้ กั บผู้เข้า
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงและเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้
ให้บริการ,ให้ สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการใน
การ ปฏิบัติงาน
๒.๔. เพื่อพิทักษ์สิทธิชองประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๑ เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ชอบชองส่ ว นราชการ รวมทั้ ง จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารการบี อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ ส อ ดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายชองรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
๓.๒. ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในลังกัดดาเนินการตามาแผนปฏิบัติการบีองกัน
และ ปราบปรามการทุจริตชองส่วนราชการ
๓.๓. เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดย มิชอบชองเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
๓.๔. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานส่วนห้องถิ่น
๓.๔. ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม
กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๖. ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ท ารายงานการบี อ งกั น การทุ จ ริ ต และการคุ้ ม ครอง
จริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๗ ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๔.๑. ตู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
๔.๒. เว๊บไซต์เทศบาลตาบลเทพสถิต www.thepsathit.go.th
๔.๓. ทางโทรศัพท์ ๐-๔๔85-7020
๔.๔. มาด้วยตนเอง
๔.5 ทางไปรษณีย์ เทศบาลตาบลเทพสถิต ถนนสุรนารายณ์ ตาบลวะตะแบก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
๕. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.๑ ซื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
5.๒ วัน/เดือน/ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
5.๓ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแสปรากฏอย่างซัดเจนว่า
มีมูล ข้อเท็จจริง หรือขี้ซ่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานจัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
5.๔. ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) ให้ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ

๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗.๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ๗.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๗.๓. แจ้งผู้รับผิดขอบตามคาสั่งเทศบาลตาบลเทพสถิต เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากซ่องทาง
ต่าง ๆ โดยมีขอ้ ปฏิบัติที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อประสานหาทาแก้ไข

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราว ร้อง ทุกครั้งทีม่ ีผู้ร้องเรียน
ทุกข์เทศบาลตาบลเทพสถิต

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐-๔485-7020

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนทาง Facebook เทศบาลตาบล
เทพสถิต
ร้องเรียนทางเว๊บไซต์
www.thepsathit.go.th

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

หมาย
เหตุ

-

๙. การบันทึกข้อร้องเรียน
๙.๑ กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยวาจา บันทึกข้อมูลตามคาร้อง และให้ผู้ร้องลงลายมือซื่อ
พร้อมหลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือซื่อ มิให้รับเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ ผู้
ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไวในคาร้อง เว้นแต่กรณีที่นายกเทศมนตรีตาบลเทพสถิต เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์สุขของประซาซน หรือประโยซน์ของสาธารณะ จะรับคาร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้
๙.๒ กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะ ดังนี้
๑) มีซื่อ และที่อยู่ของผู้ร้องจะสามารถตรวจสอบตัวตนได้
๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ร้องเรียบร้อยข้อเท็จจริงพฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ตามสมควร
๓) ใช้ถ้อยคาสุภาพ

๔) มีลายมือซื่อของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องมีใบมอบอานาจมาด้วย
๙.๓ เมื่อศูนย์ฯได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้ลงทะเบียนรับเรื่องที่กาหนดไวโดยางันทีแล้ว
เสนอเรื่องให้นายกเทศมนตรีตาบลเทพสถิตพิจารณาสั่งการทันที
๙.๔ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ฯแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้
ร้องทราบภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง โดยการแจ้งผลการดาเนินการเป็นหนังสือให้ผู้ร้องลงลายมือ ซื่อ
รับทราบ หรือแจ้งผลดังกล่าวลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทะเบียนตอบรับ
๑๐. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
-กรณีการขอข้อมูล ข่ า วสาร

ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

ข้อมูลแก้ผู้ร้องขอได้ทันที
-ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เซ่น ไฟฟ้า
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหาร
เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอานาจรับผิดขอบของเทศบาลตาบลเทพสถิตให้ดาเนินการ ประสาน
แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องอย่างซัดเจนในการแก้ไข ปัญหา ต่อไป
-ข้อร้องเรียนที่ล่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เซ่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความ ไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาเป็นบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดขอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป
© © ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้ทราบภายในวันที่ ๑๔ วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
จะได้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๑๑. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารเทศบาลตาบลเทพสถิต ทราบ
-รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจาสัปดาห์รายงานให้ศูนย์รับเรื่อง ร้อง
ทุกข์เทศบาลตาบลเทพสถิตให้ผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านด่านทราบทุกเดือน
-รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลั งจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน่ามาวิเคราะห์การ จัดการ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
๑๒. มาตรฐานงาน
การด าเนิ น การแกไขข้ อร้ องเรีย นจากซ่ องทางการร้ องเรี ย น เซ่ น ร้ องเรี ยนด้ ว ยตนเอง/
จดหมาย /โทรศัพท์ /Facebook / เว๊บไซด์ ให้ศูนย์ฯดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดาเนินการส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันทาการ

๑๓. แบบฟอร์ม
-แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุ
๑๔. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตาบลเทพสถิต
เบอร์โทรศัพท์ 0-4485-7020 เบอร์โทรสาร ๐-4485-7020
เว็บไซด์ www.thepsathit.go.th
Facebook : เทศบาลตาบลเทพสถิต

