คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เทศบาลตำบลหินดาด
อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
ศูน ยป ฏิบัติการต อตานการทุจ ริต เทศบาลตำบลหิน ดาด มี บ ทบาทหน าที่ห ลัก ในการกำหนด
ทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปน
เครื่อ งมื อ สำคั ญ ในการสร างการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคี เครือ ข าย ด านการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธ
ไปสูการปฏิ บั ติตามแผนงาน/โครงการที่ วางไวไปสู เป าหมายเดีย วกั น คื อความสำเร็จอยางมีป ระสิทธิภ าพ และ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมี หน าที่ส ำคั ญ ในการประสาน ติดตามหนวยงานที่ เกี่ยวของเกี่ยวกับ การจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทาง การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 3 ชองทาง
ประกอบดวย 1) ทางไปรษณีย เลขที่ ๓๕๕ หมูที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย ตำบลหินดาด อำเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสี ม า ๓๐๒๔๐ 2) เว็ บ ไซต ” ศู น ย รั บ แจ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น เทศบาลตำบลหิ น ดาด
http://www.hindadacity.go.th 3) เฟซบุค “เทศบาลตำบลหินดาด” ๔) กลองรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส
การทุจริตในเทศบาลตำบลหินดาด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เทศบาลตำบลหินดาด ไดทบทวน
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปนวิธี
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/ รองทุกขของสำนักปลัด เทศบาล
ตำบลหินดาด หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสำหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะนำไปเปนมาตรฐาน
อยางมีคุณภาพ

บทที่ 1 บทนำ

1. หลักการและเหตุผล
ศูน ยป ฏิบัติการตอตานการทุจริต เทศบาลตำบลหิน ดาด มีบ ทบาทหนาที่ห ลัก ในการกำหนด
ทิศทาง วางกรอบการดำเนิ น งานการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ การสงเสริม และ
คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
เพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการ บริหารสวนตำบลวังไคร ทุกระดับ กำหนดมาตรการ
ปลูกจิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการ
ทุจริตโดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธการปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชน
ไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นำไปสูคาดัชนีภาพลักษณ
ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีห น าที่ส ำคัญในการรับ แจ งเบาะแสและ
เรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จาก
ชองทาง การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโดยมี 3 ชองทาง ประกอบดวย 1) ทางไปรษณีย เลขที่
๓๕๕ หมูที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย ตำบลหินดาด อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐ 2) เว็บไซต”
ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น เทศบาลตำบลหินดาด http://www.hindadacity.go.th 3) เฟซบุค
“เทศบาลตำบลหินดาด” ๔) กลองรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตในเทศบาลตำบลหินดาด
ในสวนการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่สอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดวา
“เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูใน
อำนาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคำถามหรือแจงการดำเนินการให
ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่ง
อำนาจหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่สวนราชการ จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตาน การทุจริตเทศบาลตำบลหินดาด จำเปนตองดำเนินการ
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ศู น ย ยุ ติ ธ รรมชุ มชนตำบลวังไคร เพื่ อให แนวทางการดำเนิ น งาน เป น ไปในทิศทางเดี ยวกัน เกิดเป น รูป ธรรม มี
มาตรฐาน และมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล สามารถแกไขป ญหาของประชาชน สรางภาพลักษณ และความ
เชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสำคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รอง
ทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของ
ระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป
/๒. วัตถุประสงค...
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2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทาง การ
ดำเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริและประพฤติมิชอบ
ใชเปนแนวทางการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่ อ เป น หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถถ ายทอดให กั บ ผู เข ามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือ ผูใหบริการ
ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
มี บ ทบาทหน า ที่ ในการดำเนิ น การเสริม สร างความเข ม แข็ งและเป น เครือ ข ายสำคั ญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย และมาตรการต างๆ ในการต อตานการทุ จ ริต ในองค กรรวมทั้งบูร ณาการเชื่อ มโยงกับ ศู น ย
ปฏิบัติการ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสวนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน
ราชการ ให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตรว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และนโยบายของรัฐ บาลที่
เกี่ยวของ
2) ประสาน เรงรัด และกำกับ ใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
3) ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ในสวนราชการ
4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

/4.การรองเรียน...
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4. การรองเรียน/แจงเบาะแส
1) ทางไปรษณี ย เลขที่ ๓๕๕ หมู ที่ ๑ ถนนราชสี มา-บุรีรัมย ตำบลหิ น ดาด อำเภอหว ยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
2 ) เว็ บ ไซต ”ศู น ย รั บ แจ ง เบ าะแส เรื่ อ งทุ จริ ต คอร รั ป ชั่ น เท ศ บ าล ต ำบ ล หิ น ด าด
http://www.hindadacity.go.th
3) เฟซบุค “เทศบาลตำบลหินดาด”
๔) กลองรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตในเทศบาลตำบลหินดาด
5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ข อเท็ จจริง หรือพฤติ การณ ประกอบเรื่องรองเรีย น/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอย างชั ดเจน
วามีมูล ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจง เพียงพอทีจ่ ะ
สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)
- ใชถอยคำสุภาพหรือขอความสุภาพ

-๔6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรือ่ งรองเรียน/รองทุกข
๑. รองเรียนผานตูไ ปรษณีย

๒. รองเรียนผานทางเว็บไซต
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
เทศบาลตำบลหินดาด
๓. รองเรียนผานเฟซบุค
๔.รองเรียนผานกลองรับเรื่องรองเรียนฯ
ลงทะเบียนรับ/ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

ยุติเรื่อง

ไมยุติเรื่อง

ยุติเรื่องแจงผูร องเรียน

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ

ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน

-๕7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจาหน าที่ ศูน ยป ฏิ บั ติการตอตานการทุจริต เทศบาลตำบลหิน ดาด รับ เรื่อง รองเรีย น/แจ ง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง
2) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ า หน า ที่ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต สรุ ป ความเห็ น เสนอและจั ด ทำหนั ง สื อ ถึ ง
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ /ตอบขอ
ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง
5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตนภายใน
15 วัน
6) เจ าหน าที่ ศูน ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต านการทุ จ ริต รับ รายงานและติ ด ตามความก าวหน าผลการ
ดำเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล
และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร
8) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

ระยะเวลาดำเนินการ
รับขอรองเรียน
เพื่อประสานหาทางแกไข

รองเรียนดวยตัวเอง
ผานกลองรับเรื่องรองเรียน

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

รองเรียนผานตูไปรษณีย

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

รองเรียนผานเว็บไซต

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

รองเรียนทางเฟซบุค

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

หมายเหตุ

แบบคำรองเรียน/แจงเบาแส
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ที่ทำการเทศบาลตำบลหินดาด
อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
30240
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...........................
เรื่อง

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

เรียน นายกเทศบาลตำบลหินดาด
ขาพเจา .......................................................................อายุ......................ป
อยู
บ า นเลขที่ . ............หมู ที่ . ...........ตำบล .................................อำเภ อ .................................จั ง หวั ด
..................................โทรศัพท..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน
....................................ออกโดย ................................................วั น ออกบั ต ร ...........................วัน หมดอายุ
...........................มี ความประสงค ขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุ จริต เพื่ อใหเทศบาลตำบลหินดาด
พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตน
เปนจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก
๑) .........................................................................จำนวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จำนวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จำนวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคำรอง
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................เจาหนาที่
(...................................................)

/ เรียนหัวหนา...
-๒เรียน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลตำบลหินดาด

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด

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

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

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

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

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

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

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

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

เรียน นายกเทศบาลตำบลหินดาด
............................................................................
............................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

