คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานเทศบาลตาบลอิสาณ
โทร ๐๔๔-๖๑๗๕๗๙ ต่อ ๑๓

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตาบลอิสาณ
จัดทาขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ เทศบาลตาบลอิสาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
น ากลยุ ท ธ์ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน/โครงการที่ ว างไว้ ไปสู่ เป้ าหมายเดี ย วกั น คื อ ความส าเร็จ อย่ างมี
ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล นอกจากนี้ ยังมีห น้าที่ สาคัญ ในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่อ งทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตาบลอิสาณ ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เพื่อให้สอดรับกับ กระบวนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตาบลอิสาณ

บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลอิสาณ มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตาบลอิสาณทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม
และสร้ างเครื อ ข่ าย ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต มุ่ งเน้ น ป้ องกั น การทุ จ ริต โดยร่ว มก าหนด
เป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์
ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index)
ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่เทศบาลตาบลอิสาณ จาเป็นต้องดาเนินการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์รับเร่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ตาบลอิสาณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลอิสาณ เพื่อให้แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็น
รูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ บาล(Good
Governance)
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง
การดาเนิ น งานให้ เกิดรูป ธรรม ปฏิ บั ติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ากระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแสด้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/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
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน
4) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู้ ร้ อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเป็ น เครื อ ข่ า ยส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หั วหน้ าส่ วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติ มิ ช อบของส่ ว นราชการ รวมทั้ ง จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนิน การเกี่ยวกั บข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติห น้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ท ารายงานการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ร้องเรียนด้วยยตนเอง ณ เทศบาลตาบลอิสาณ หมู่ที่ 9 ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
2) เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เทศบาลต าบลอิ ส าณ
www.isan.go.th
3) ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 044-617579 โทรสาร 044-617579 ต่อ 21
4) Facebook “เทศบาลตาบลอิสาณ”
5) ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น
๖) ส่งไปรษณีย์มาที่ สานักงานเทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามี มูล ข้ อเท็ จ จริง หรื อชี้ ช่ อ งทางการแจ้ งเบาะแส เกี่ ยวกั บการทุ จ ริต ของเจ้าหน้ าที่ /หน่ ว ยงาน ชั ด แจ้ ง
เพียงพอทีจ่ ะสามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
- ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตาบลอิ
สาณ www.isan.go.th
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
044-617579
โทรสาร 044-617579 ต่อ 21
๔. ร้องเรียนทาง Facebook
เทศบาลตาบลอิสาณ

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบลอิสาณ
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

5. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น
6. ร้องเรียนส่งทางไปรษณีย์

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้ าหน้ าที่ รับ เรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้า นการทุจริตและประพฤติมิช อบ จากช่อง
ทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง
2) เจ้าหน้าที่คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุ จริต
และประพฤติมิชอบ
3) เจ้าหน้าที่สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือ ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและ
พิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ / ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
6) เจ้ า หน้ าที่ รั บ รายงานและติ ด ตามความก้ าวหน้ าผลการ ด าเนิ น งานจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้ าที่ เก็บ ข้อมูล ในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และสรุปวิ เคราะห์ เสนอ
ผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อร้องเรียน
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลอิสาณ

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน

ภายใน ๑5 วันทาการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตาบลอิสาณ

ทุกวัน

ภายใน ๑5 วันทาการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
044-617579 โทรสาร 044617579 ต่อ 20

ทุกวัน

ภายใน ๑5 วันทาการ

ร้องเรียนทาง facebook.com/
เทศบาลตาบลอิสาณ

ทุกวัน

ภายใน ๑5 วันทาการ

ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น

ทุกวัน

ภายใน ๑5 วันทาการ

ส่งไปรษณีย์มาที่ สานักงานเทศบาล
ตาบลอิสาณ

ทุกวัน

ภายใน ๑5 วันทาการ

หมายเหตุ

แบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ทีท่ าการเทศบาลตาบลอิสาณ
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...........................
เรื่อง

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

เรียน นายกเทศบาลตาบลอิสาณ
ข้ า พเจ้ า .......................................................................อายุ ......................ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ .............หมู่ ที่ ............ต าบล .................................อ าเภอ ..................... ............จั ง หวั ด
..................................โทรศัพท์..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ เทศบาลตาบลอิสาณ
พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ งนี้ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ค าขอร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ตามข้างต้น เป็ นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)
ได้แก่
๑) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จานวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)
-2-/ เรียนหัวหน้าสานัก…

-๒เรียน หัวน้าสานักปลัด

เรียน ปลัดเทศบาลตาบลอิสาณ

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

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

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

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

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

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

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

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

เรียน นายกเทศบาลตาบลอิสาณ
............................................................................
............................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

