คู่มือ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลหอคา
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

คานา
เทศบาลตาบลหอคามีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการ ดาเนินงานการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม การคุ้มครองจริยธรรมของ ส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สาคัญในการสร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน การส่งเสริม และคุ้มครอง
จริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการที่วางไว้ไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมี
หน้าที่สาคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ
มิชอบจากช่องทางร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 6 ช่องทาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตาบลหอคาได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติการ จัดการเรือ่ ง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพือ่ เป็นวิธีปฏิบัติงานสอดคล้องกับ กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของงานนิตกิ าร สานักปลัดเทศบาล และเทศบาลตาบลหอคาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เบาะแสด้านทุจริตและ ประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน และบุคลากรผูป้ ฏิบัติงานทีจ่ ะนาไปเป็นมาตรฐานอย่าง มีคุณภาพ

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
หลักเกณฑ์ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน
การติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน

หน้า
1
2
3
4
5
5
6
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บทที่ 1
บทนา
1 หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลหอคามีหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงาน ด้านการป้องกัน
และทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ สร้างการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชัน การส่งเสริม และคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตาบลหอคาทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุง่ เน้นการป้องกันการ ทุจริต โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการ
พัฒนานากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้
สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึง
พอใจ และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่อง ร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ร้องทุกข์รอ้ งเรียน
เทศบาลตาบลหอคา ประกอบด้วย
1) ทางไปรษณีย์ 177 ม.1 เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
2) เว๊บไซต์เทศบาลตาบลหอคา

http://www.hokhum.go.th

3) เฟสบุ๊ค เทศบาลตาบลหอคา
4) มาด้วยตนเอง
5) ทางโทรศัพท์ 042-491006
6) แจ้งผ่านผู้นาชุมชน
ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 กาหนดว่า
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วน ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงาน
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่ จะต้องตอบคาถาม หรือแจ้งการ
ดาเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล” ซึ่ง
อานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรือ่ งที่ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตาบลหอคาจาเป็นต้องดาเนินการเพือ่
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ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้แนวทางการ ดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็น
รูปธรรม มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถ แก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การ
อภิบาลการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการพื้นฟูบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
2 วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบสามารถนาเป็นแนวทางการดาเนินงาน ให้
เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
กับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิ านทีส่ ามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้าปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทัง้ แสดงและเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ให้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มอี ยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน
2.4. เพื่อพิทักษ์สทิ ธิของประชาชนและผูร้ ้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล
3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
3.1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ รวมทัง้ จัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
3.2. ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ
3.3. เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
3.4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
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3.5. ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันการทุจริต และการคุม้ ครองจริยธรรม เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
3.7 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4 การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
4.1. ตู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
4.2. เว๊บไซด์เทศบาลตาบลหอคา http://www.hokhum.go.th
4.3. ทางโทรศัพท์ 042-491006
4.4. มาด้วยตนเอง
4.5 ทางไปรษณีย์ 177 ม.1 เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
5 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.1. ชื่อ ที่อยู่ของผูร้ ้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
5.2. วัน /เดือน / ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
5.3. ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแสปรากฏอย่างชัดเจนว่า มีมลู
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานจัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
5.4. ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) ให้ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ

4
6 แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ผูร้ ้องยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน

ช่องทางการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน
1) ไปรษณี ย ์ เลขที่ 177 หมู่ 1 หอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
38000

ศูนย์ฯรับเรื่ องและ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเบื้องต้น

2) เว็บไซต์ เทศบาลตาบลหอคา http://www.hokhum.go.th/
3) สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค เทศบาลตาบลหอคา
4) กล่องรับเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตในเทศบาลตาบลหอคา

2วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจข้อเท็จจริ ง
และแจ้งต่อผูร้ ้องเบื้องต้น

7 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3 วัน

สรุ ปผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง หรื อผลการ

15 วัน

แจ้งผูร้ ้อง
เรี ยนทราบ

ดาเนินการ

7.1. จัดตั้งศูนย์/จุดรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
7.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7.3. แจ้งผู้รบั ผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลตาบลหอคา เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน
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8 การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนต่างๆทีเ่ ข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์
รับเรื่องราว ร้องทุกข์เทศบาล
ตาบลหอคา
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
042-491006
ร้องเรียนทาง Facebook
ร้องเรียนทางเว๊บไซค์
http://www.hokhum.go.th

ทุกครั้งที่มผี ู้ ร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการรับ
เรื่อง ร้องเรียนเพื่อ
ประสานหาทาแก้ไข
ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

หมาย เหตุ

9 การบันทึกข้อร้องเรียน
9.1 กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยวาจา บันทึกข้อมูลตามคาร้อง และให้ผู้รอ้ งลงลายมือชื่อ พร้อม
หลักฐาน หากผูร้ ้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ มิให้รบั เรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ ผู้ร้อง
ทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคาร้อง เว้นแต่กรณีที่นายกเทศมนตรีตาบลหอคา เห็นสมควรเพือ่ ประโยชน์
สุขของประชาชน หรือประโยชน์ของสาธารณะจะรับคาร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้
9.2 กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
1) มีชื่อ และที่อยู่ของผูร้ ้อง จะสามารถตรวจสอบตัวตนได้
2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริงพฤติการณ์เกี่ยวกับ เรื่องนั้นตาม
สมควร
3) ใช้ถ้อยคาสุภาพ
4) มีลายมือชื่อของผูร้ ้อง ถ้าเป็นการร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องมีใบมอบอานาจมาด้วย
9.3 เมื่อศูนย์ฯได้รับเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียนให้ลงทะเบียนรับเรือ่ งทีก่ าหนดไว้โดยทันทีแล้ว เสนอเรือ่ ง
ให้นายกเทศมนตรีตาบลหอคาพิจารณาสั่งการทันที
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9.4 ให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั เรื่องร้องทุกข์ฯแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ ร้องทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง โดยการแจ้งผลการดาเนินการเป็นหนังสือให้ผรู้ ้องลงลายมือ ชื่อรับทราบ
หรือแจ้งผลดังกล่าวลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทะเบียนตอบรับ
10 การประสานหน่วยงานเพือ่ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
-กรณีการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง เพื่อให้ ข้อมูลแก้ผู้
ร้องขอได้ทันที
-ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า สาธารณะ
ดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหาร เพื่อสั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบือ้ งต้นอาจโทรศัพท์แจ้งทีห่ น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอานาจรับผิดขอบของเทศบาลตาบลหอคาให้ดาเนินการ ประสาน แจ้ง
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องอย่างชัดเจนในการแก้ไข ปัญหา ต่อไป
-ข้อร้องเรียนทีส่ ่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผรู้ ้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความ ไม่โปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาเป็นบันทึกข้อความเพื่อเสนอผูบ้ ริหารพิจารณาสั่งการไปยัง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป
11 ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องรายงานผลให้ทราบภายในวันที่ 15 วันทา
การ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผูร้ ้องเรียนทราบต่อไป
12 การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารเทศบาลตาบลหอคาทราบ
-รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจาสัปดาห์รายงานให้ศูนย์รับเรือ่ ง ร้องทุกข์
เทศบาลตาบลหอคาให้ผบู้ ริหารเทศบาลตาบลหอคาทราบทุกเดือน
-รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การ จัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
13 มาตรฐานงาน การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วย
ตนเอง/จดหมาย /โทรศัพท์ /Facebook / เว๊บไซด์ ให้ศูนย์ฯดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดาเนินการส่งเรือ่ งต่อให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันทาการ
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14 แบบฟอร์ม
-แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุ
15 จัดทาโดย ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลตาบลหอคา เบอร์โทรศัพท์ /เบอร์โทรสาร 042491006 เว็บไซด์ http://www.hokhum.go.th Facebook เทศบาลตาบลหอคา

แบบคำร้ องเรียน/แจ้ งเบำแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่ องราวร้องเรี ยนการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ที่ทาการเทศบาลตาบลหอคา
อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ..................
เรื่ อง....................................................................................................................... ....................................................
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลหอคา
ข้าพเจ้า ................................................................................................อายุ................ ......ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่..........หมู่ที่............ตาบล ......................อาเภอ...............................จังหวัด ................................. โทรศัพท์
.................................อาชีพ .................................... เลขที่บตั รประชาชน ............................... ........... ออกโดย
..................................................วันออกบัตร ..............................วันหมดอายุ.................................... มีความประสงค์ขอร้อง
เรี ยน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริ ต เพื่อให้เทศบาลตาบลหอคา พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรื อช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในเรื่ อง
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริ ต ตามข้างต้นเป็ น จริ งทุกประการ โดย
ข้าพเจ้าขอส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
1....................................................................................จานวน..................................ชุ ด
2....................................................................................จานวน..................................ชุ ด
3....................................................................................จานวน..................................ชุ ด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ...................................................ผูย้ นื่ คาร้อง

ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่

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

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

ความเห็นปลัดเทศบาลตาบลหอคา
............................................................................................................................. .............................................
(ลงชื่อ)..............................................................
(.................................................)
ความเห็นนายกเทศมนตรี ตาบลหอคา
............................................................................................................................. .............................................
(ลงชื่อ)..............................................................
(.................................................)

