คู่มือ
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

คานา
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ ๖๘ / ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรั ฐ ก าหนดมาตรการหรื อแนวทางการป้องกั นและแก้ ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ ช อบในส่ ว นราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริตประพฤติชอบได้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕6๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ศู น ย์ ก ารปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง มีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกัน เกิ ดประโยชน์ ต่อ การปฏิบัติ ราชการและประชาชน และอ านวยความสะดวกต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติงาน จึ ง ได้จั ด ทาคู่ มือ การปฏิ บัติงานเรื่ องร้อ งเรี ยนการทุจ ริต และประพฤติ มิช อบ เทศบาล
ต าบลสั น นาเม็ ง โดยได้ ร วบรวมแนวทางการด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารจั ด
การเรื่องร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

1

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลสันนาเม็ง

1

สถานที่ตั้ง

1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1

วัตถุประสงค์

1

คาจากัดความ

2

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

2

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

3

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ

4

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4

การบันทึกข้อร้องเรียน

5

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน

5

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

5

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต

1

คู่มือการปฏิบัตงิ านกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของศูนย์การปฏิบัตงิ านเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
๑. หลักการและเหตุผล
ศู น ย์ ก ารปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เทศบาลต าบลสั น นาเม็ ง
มีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕
6๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น และรับแจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลสันนาเม็ง โดย
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กาหนดว่า "เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อ
สอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริ ต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตาบลสันนาเม็ง จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เทศบาลต าบลสั น นาเม็ ง จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลสันนาเม็ง
มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาดาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. สถานที่ตั้ง
999 หมู่ 3 สานักงานเทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
๕. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การดาเนิ นงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ ตทุจริตและประพฤติมิช อบ เทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่อให้ มั่น ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ตามหลั กธรรมาภิบาล (Good
Governance)
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๖. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
สังกัดเทศบาลตาบลสันนาเม็ง เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ของเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริ ตคอรัปชั่น เช่น มี
สิทธิเสนอคาร้องเรียนแจ้งเบาะแสต่อเทศบาลตาบลสันนาเม็ง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสตั้งแต่ตันจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน
๗. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1. ร้องเรีย นด้วยตนเอง ที่ศูนย์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
2.ทางไปรษณีย์ (999 หมู่3 ส านักงานเทศบาลตาบลสันนาเม็ง อาเภอสั นทราย
จังหวัดเชียงใหม่)
3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-038-140 ต่อ 222 หมายเลขโทรสาร
053-038-139
4.ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
5.เว็บไซต์ www.sannameng.go.th
6.Facebook: เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
7.สายตรงนายกเทศบาลตาบลสันนาเม็ง หมายเลข 081-882-5222
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8.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลสันนาเม็ง

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
รับเรื่องร้องเรียน

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐53-038-140 ต่อ 222

แจ้งผลการร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
(ภายใน ๑๕ วัน)

ยุติ

๔. ร้องเรียนทาง Facebook
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
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9.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) ประกาศจั ด ตั้ง ศู น ย์ การปฏิ บั ติง านเรื่ องร้ องเรี ย นการทุ จ ริต และประพฤติ มิช อบเทศบาล
ตาบลสันนาเม็ง
๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาศูนย์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
๓) แจ้งคาสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคาสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการ
ปฏิบัติงาน
๑0.การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามายังเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทางไปรษณีย์
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
053-038140 ต่อ 222
ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.sannameng.go.th
ร้องเรียนผ่าน Facebook:
เทศบาลตาบลสันนาเม็ง
สายตรงนายกเทศมนตรี
ตาบลสันนาเม็ง 081-882-5222

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
ทุกครั้ง
ทุกวันทาการ

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวันทาการ
ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

หมายเหตุ

1๑.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามีมูล ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการ
สืบสวนสอบสวนได้
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
๑๑.๒ ข้อร้องเรียนแจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
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๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
1๑.๔ เรื่ อ งร้ องเรี ย นแจ้ งเบาะแสที่มีข้อ มูล ไม่ครบถ้ว น ไม่เ พียงพอหรื อไม่ส ามารถหาข้อมู ล
เพิ่มเติมได้ในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บ
เป็นฐานข้อมูล
11.5 ให้เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
๑) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
๒) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคา
พิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรื อ องค์ ก รอิ ส ระที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ เ ป็ น การเฉพาะ เว้ น แต่ ค าร้ อ งจะระบุ ว่ า หน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว
ไม่ดาเนินการหรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
๔) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างตันแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็น
เรื่องเฉพาะกรณี
12.การบันทึกข้อร้องเรียน
๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ
๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตเทศบาลตาบลสันนาเม็ง
๑๓.การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน
๑) หากเรื่ องร้ อ งเรี ย นอยู่ ใ นอานาจหน้า ที่ข องกองหรือ ส านั กให้ ห น่ว ยงานนั้น รายงานผลให้
ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสาเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จานวน 1 ชุด
เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานต่อไป
๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ดาเนินการโดยตรง
ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
๑๔.การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจาไตรมาสรายงานให้นายกเทศมนตรี
ตาบลสันนาเม็งทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นนาทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
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