คู่มือการปฏิบัติงาน
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลบ้านแป้น

คำนำ
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้นขึ้น
เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือในการให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับ การบริห ารงานและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องเรียนทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อ กำหนดกรอบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม เทศบาลตำบล
บ้านแป้นจึงได้กำหนดขั้นตอนและจัดทำแบบฟอร์มในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไว้เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในตำบลบ้านแป้น ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลบ้านแป้นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
(นายมนัสน์ หม่องต๊ะ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น

บทที่ 1
บทนำ
1.หลักการและเหตุผล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ภายในหน่ วยงาน และเป็ น เครื่ องมื อ ในการให้ ทุ ก ภาคส่ วนได้ เข้ ามามี ส่ วนร่ว มในการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริต โดยตระหนัก และให้ ความสำคัญ กั บ การบริห ารงานและปฏิบัติห น้ าที่ ด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่หน้าที่ในการ
รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบ จากช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นของศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต เทศบาลตำบลบ้ า นแป้ น
3 ประกอบด้วย 1) ทางไปรษณีย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ๑๒๓ หมู่ที่ ๒ ตำบล
หนองหนาม อำเภอเมื องลำพู น จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐ 2) เว็บไซต์ www.banphan.go.th “ร้องเรียนเรื่องการ
ทุ จ ริต” หรือ ร้อ งเรียนได้ที่ ๓) โทรศัพ ท์ ๐ ๕๓๕๗ ๓๖๔๑ ต่อ ๗๐ ในส่วนการปฏิบัติง านนั้ น ดำเนิ นการตาม
กระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือ
จากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกิ ด เป็ น รู ป ธรรม มี ม าตรฐาน และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชน
สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุ กข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงาน
ให้เกิดรู ป ธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) เพื่อพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง การสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑) ดำเนินการรับ เรื่อ งร้อ งเรียนการทุ จ ริต การปฏิบัติห รือการละเว้นการปฏิบัติห น้าที่ โดยมิ ชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
๒) รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานเบื้องต้น และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
๓) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าว
๔) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายทีเกี่ยวข้อง
/4.การร้องเรียน...

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ๑๒๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
2) เว็บไซต์ www.banphan.go.th “ร้องเรียนเรื่องการทุจริต”
3) โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๗ ๓๖๔๑ ต่อ ๗๐
5.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือ
ชี้ช่อ งทางการแจ้ ง เบาะแส เกี่ ยวกั บ การทุ จ ริต ของเจ้า หน้ าที่ /หน่ วยงาน โยแจ้ ง ข้อ มู ล เพี ย งพอที่ ส ามารถ
ดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
-ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ

๖. แผนผัง...

6. แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(รับเรื่องร้องเรียน)
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

รวบรวมข้อเท็จจริง/เอกสารหลักฐานต่างๆ
/ประสาน
หน่วยงานที่ดำเนินการ

ยุติเรื่องแจ้ง
ผู้ร้องเรียน

www.banphan.go.th
“ร้องเรียนเรื่องการทุจริต”
3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

๐ ๕๓๕๗ ๓๖๔๑ ต่อ ๗๐

ไม่ยุติแจ้งเรื่อง
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สิ้นสุดการดำเนินการ
รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

/7.ขั้นตอน...

7. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทาง
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือ
ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ รับ เรื่อ งร้องเรียนการทุ จ ริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ส่งเรื่องให้ห น่วยงานที่ เ กี่ยวข้อง
ดำเนินการ /ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อทราบ
เบื้องต้น ภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้น เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแป้นจัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
ร้องเรียนทางโทรศัพท์

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการรับ
ช่องทาง
ข้อร้องเรียน เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ทุกครั้งที่มผี ู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วันทำการ
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทำการ
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทำการ
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทำการ

หมายเหตุ

