คูมือแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

คำนำ
ศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลโคกเหล็ก มีบทบาทหนาที่หลักในการ
กำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม
และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปรามปราม
การทุจริตคอรรัป ชั่น การสงเสริมและคุมครองจริย ธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรว มกำหนดเปา หมาย
การพัฒนานำกลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหนาที่สำคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนหลักพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ดั งนั้ น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต เทศบาลตำบลโคกเหล็ ก จึ งได จั ด ทำคู มื อ แนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดำเนินการจัดการขอรองเรียนการทุจริต/แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อจะเปนประโยชนสำหรับหนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะ
นำไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ

ศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลตาเสา

๑

สถานที่ตั้ง

2

หนาที่ความรับผิดชอบ

2

วัตถุประสงค

2

คำจำกัดความ

2

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

5

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

5

ติดตามการแกไขขอรองเรียน

5

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

แบบฟอรม

๕

จัดทำโดย

๕

ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับเรื่องรองเรียนการทุจริต

คูมือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลโคกเหล็ก บทบาทหนาที่หลักในการ
กำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม
และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปรามปราม
การทุ จ ริต คอรรัป ชั่ น การสงเสริมและคุ มครองจริย ธรรมบุ คลากรเทศบาลตำบลโคกเหล็ก ทุ กระดั บ กำหนด
มาตรการปลูกจิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมุงเนน
ปองกันการทุจริต โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนา นำกลยุทธการปองกัน การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและสิทธิ
ผล ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นำไปสู
คาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย (CPI : Corruption Perception Index)
นอกจากนี้ ยั งมี ห น า ที่ ส ำคั ญ ในการรับ แจ ง เบาะแสและเรื่ อ งร อ งเรี ย น ประสาน ติ ด ตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียนของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต และในสวนการปฏิบัติงานนั้น ไดดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/
รองทุกข ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 38 กำหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการ
ดวยกันกับงานที่อยูในอำนาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคำถามหรือ
แจงการดำเนินการใหทราบภายใน 15 วันหรือ ภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบ าล
(Good Governance)
ซึ่ ง อำนาจหน า ที่ ด ำเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข อ ร อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ การละเว น
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก จำเปนตองดำเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณา
การรวมกับศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบลโคกเหล็ก เพื่อใหแนวทางการดำเนินงาน
เป นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูป ธรรม มีมาตรฐาน และมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล สามารถแกไข
ปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสำคัญ ภายใต
การอภิ บ าลระบบการรั บ เรื่อ งราวรอ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข คื อ การป อ งกั น สง เสริ ม การรัก ษา และการฟ น ฟู
บนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป
๒. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา
บำบัดทุกข บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแกไขปญ หาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิท ธิภาพ
ดวยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับ
/ความเปนธรรม......

-๒ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เทศบาลตำบลโคกเหล็กจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/
รองทุกขการทุจริต ขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและ
ปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองเรียนการทุจริต และใหบริการขอมูลขาวสาร
ใหคำปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทางการ
ดำเนิ นงานใหเกิดรูป ธรรม การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ตามกระบวนการจั ดการเรื่องรองเรีย น/แจ ง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีกระบวนจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบใชแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการจัดการขอรองเรียน/รองทุกขการทุจริต ที่กำหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
๖. คำจำกัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมี สว นไดเสีย ” หมายถึ ง ผู ที่ไดรับ ผลกระทบ ทั้ งทางบวกและทางลบ ทั้ง ทางตรงและ
ทางออม จากการดำเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผูรอ งเรีย น/รอ งทุ ก ข ” หมายถึง ประชาชนทั่ ว ไป/ผู มี ส ว นไดเสี ย ที่ ม าติ ด ตอ ราชการผ า น
ชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ
ชมเชย/การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book/Line
๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
/๘.แผนผังกระบวนการ........

-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
๑. รองเรียนดวยตนเอง

ศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียน
การทุจริต

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองเรียน
การทุจริต
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
(๑๕ วัน)

ยุติ

๒. รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
๓. รองเรียนทางโทรศัพท
0-44-634984

๔. รองเรียนทาง Facebook / Line
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดำเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ

/๙.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนการทุจริตของหนวยงาน
๑. จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียนการทุจริต ของประชาชน
๒. จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจำศูนย
๓ . แจงผูรับผิดชอบตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกเหล็ก เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตจากชองทางตาง ๆ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริต ที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง
ตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน
การทุจริต เทศบาลตำบล
โคกเหล็ก
รองเรียนผานเว็บไซต
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
รองเรียนทางโทรศัพท
0-44-634984

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

ระยะเวลาดำเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไข
ปญหา
ภายใน ๑๕ วันทำการ

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

รองเรียนทาง Face Book/

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

หมายเหตุ

Line เทศบาลตำบล
โคกเหล็ก

/๑๑.การบันทึก.......

-๕๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑๑.๑ กรอกแบบฟอรม บั น ทึ กข อ รอ งเรีย นการทุจ ริต โดยมี รายละเอีย ด ชื่ อ -สกุ ล ที่ อ ยู
หมายเลขโทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑๑.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนการทุจริต ลงสมุดบันทึก
ขอรองเรียนการทุจริต
๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ
๑๒.๑ ข อ ร อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ที่ ไม อ ยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลตำบลโคกเหล็ ก
ใหดำเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหา
ตอไป
๑๒.๒ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทำหนังสือรองเรียน
ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทำบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งรายงานผลการดำเนิ น การให ท ราบภายใน ๑๕ วัน ทำการ เพื่ อ
เจาหนาที่ศูนยฯ จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๔. การรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ
๑๓.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนการทุจริต ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรีย นการทุจริต ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พั ฒ นา
องคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดำเนินการแกไขขอรองเรียนการทุจริต ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรณีไดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต ใหศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลตำบล
โคกเหล็ก ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน
การทุจริต ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทำการ

/๑๖.แบบฟอรม......

-๖๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับเรื่องรองเรียนการทุจริต (ภาคผนวก)
๑๗. จัดทำโดย
ศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตำบลตาเสา
- หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๔634984
- หมายเลขโทรสาร ๐-๔๔634984
- เว็บไซต http://www.koklek.go.th/

…………………………………………………………………….

ภาคผนวก

(แบบคำรอง ๑)
ตัวอยางแบบคำรองเรียนการทุจริต (ดวยตนเอง)
ศูนยปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
ที่ทำการเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๐๐๐
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. .....................
เรื่อง ...........................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกเหล็ก
ขาพเจา..............................................................อายุ...........ป อยูบานเลขที่..............หมูที่.............
ตำบล.....................................อำเภอ..................................จังหวัด..................................โทรศัพท.............................
อาชีพ...................................................................................ตำแหนง.........................................................................
เลขที่บัตรประชาชน...............................................................................ออกโดย.......................................................
วันออกบัตร.....................................วันหมดอายุ...........................................มีความประสงคขอรองเรียนการทุจริต
เพื่อใหเทศบาลตำบลโคกเหล็ก พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต ตามขอขางตนเปนจริงทุก
ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียนการทุจริต (ถามี) ไดแก
๑).............................................................................................จำนวน......................ชุด
๒).............................................................................................จำนวน......................ชุด
๓).............................................................................................จำนวน......................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................)

