คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตาบลสันทราย
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คานา
เทศบาลตาบลสันทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทางวาง
กรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการสร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกกาหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการที่ว างไว้ ไปสู่เ ป้ าหมายเดีย วกัน คือ ความสาเร็จ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
1) ทางไปรษณีย์ เลขที่ 421 ม.7 ตาบลสันทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
2) ทางเว็ บ ไซต์ “ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เทศบาลต าบลสั น ทราย ”
www.sansaifang.go.th
3) ทาง Facebook “เทศบาลตาบลสันทราย อาเภอฝาง
4) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตาบลสันทราย
เทศบาลตาบลสันทราย ได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่สอดรับกับกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลสันทราย หวั ง เป็นอย่างยิ่ ง ว่าแนวทางการปฏิบัติง านกระบวนการจัดการเรื่อ ง
ร้องเรีย นการทุ จริต/แจ้ งเบาะแสด้านการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับ หน่วยงาน และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลตาบลสันทราย
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลสันทราย มีบทบาทหน้าที่หลัก ในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์ รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตาบลสันทรายทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึกป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนานากลยุทธ์
การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธาต่อการบริหารของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีย์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception
Index) นอกจากนี้ ยัง มีหน้ าที่ส าคัญ ในการรับแจ้ง เบาะแสและเรื่องร้องเรี ยน ประสาน ติด ตาม หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตโดยมี 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
(1) ทางตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 421 หมู่ 7 ตาบลสันทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
(2) ทางเว็ บ ไซต์ “ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เทศบาลต าบลสั น ทราย ”
www.sansaifang.go.th
(3) ทาง Facebook “เทศบาลตาบลสันทราย อาเภอฝาง”
(4) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตาบลสันทราย
ในส่วนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 38 กาหนดว่า เมื่อส่วน
ราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบ
ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอานาจ
หน้ า ที่ด าเนิ น การเกี่ย วกับ ข้ อร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต การปฏิบั ติ ห รือ การละเว้ น การปฏิ บั ติห น้ า ที่โ ดยมิ ช อบของ
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นราชการ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เทศบาลต าบลสั น ทราย จ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
/2.วัตถุประสงค์...

-22. วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถน าไปเป็ น กรอบแนวทาง การ
ดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติง านที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติง านใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ในการปฏิบัติงาน
(4) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู้ ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายสาคัญ ในการขับเคลื่อน
นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้ง บูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
(1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ว่าด้ วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประสาน เร่ ง รั ด และก ากั บ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
(5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
/4.การร้องเรียน...
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ทางไปรษณีย์ เลขที่ 421 หมู่ 7 ตาบลสันทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
2) ทางเว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตาบลสันทราย”
www.sansaifang.go.th
3) ทาง Facebook “เทศบาลตาบลสันทราย อาเภอฝาง”
4) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตาบลสันทราย
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏอย่างชั ดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแข้ง เพียงพอที่จ ะ
สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
5) ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ

/6.แผนผัง...
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตาบลสันทราย

2. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
3. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค

เ

4. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนฯ
ลงทะเบียนรับ/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุติเรื่อง
ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน

ไม่ยุติเรื่อง
ไม่ยตุ ิ แจ้ งเรื่ องผู้ร้องเรี ยน

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

/7.ขั้นตอน...
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เทศบาลต าบลสั น ทราย รั บ เรื่ อ ง ร้ อ งเรี ย น/
แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สรุ ป ความเห็ น เสนอและจั ด ท าหนั ง สื อ ถึ ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ/ตอบข้อ
ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
6) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต รั บ รายงานและติ ด ตามความก้ า วหน้ า ผลการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อประมวลผล และ
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์
ร้องเรียนทางเว็บไซต์
ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค
ร้องเรียนทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน

ความถี่
ในการตรวจสอบ
ช่องทาง
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียนเพือ่ ประสาน
หาทางแก้ไข
ภายใน 15 วันทาการ
ภายใน 15 วันทาการ
ภายใน 15 วันทาการ
ภายใน 15 วันทาการ

หมายเหตุ

แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลสันทราย
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
วันที่……………….เดือน…………………………..พ.ศ. ……………………
เรื่อง …………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………….
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลสันทราย
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………..อายุ………………………ปี
อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่…………ตาบล…………………………อาเภอ……………………………จังหวัด……..……………………
โทรศัพท์…………………………….อาชีพ…………………………………..เลขที่บัตรประชาชน…………………………………………….
ออกโดย............................................วันออกบัตร…………………………………..วันหมดอายุ………………………………………
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เทศบาลตาบลสันทรายพิจารณาดาเนินการ
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
1) ……………………………………………………….จานวน………………………………………..ชุด
2) ……………………………………………………….จานวน………………………………………..ชุด
3) ……………………………………………………….จานวน………………………………………..ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ……………………………………….…
(……………………………………….)
ผู้ยื่นคาร้องเรียน/ร้องทุกข์

