แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต
เทศบาลตําบลยางฮอม

คํานํา
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลยางฮอมมีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนด
ทิศทางวางกรอบการดําเนินงานการปอ งกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ ใหส อดคลอ ง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง
ดังนั้น เพื่อใหก ารดาเนินการเกี่ ยวกับการจัดการเรื่องร องเรียนการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นใน
เทศบาลตําบลยางฮอมเป น ไปในแนวทางเดียวกั น เกิ ดประโยชนตอ การปฏิบั ติร าชการและประชาชน
และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรี ยนการทุจริ ต
โดยไดรวบรวมแนวทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต
๑. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลยางฮอม มีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนดทิศทางวางกรอบการดําเนินงาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการทุจริต จากชองทางการรองเรียนของตอตานการ
ทุจริตเทศบาลตําบลยางฮอม ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือ
จากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของ
สวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่
กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)” ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอ
รองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบล
ยางฮอม จึงจําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ภายใตหลักธรรมาภิบาล
๒. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลยางฮอม
การจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต เทศบาลตํ า บลยางฮอม เพื่ อ แก ไ ข
ความเดือ ดร อ นเสี ยหายอั นเกิ ดจากการปฏิบั ติห นาที่ ตางๆ ของเจ าหนาที่ สั ง กัดเทศบาลตําบลยางฮอม
หรือ การประพฤติมิ ชอบหรือ มีพ ฤติการณสอ ไปในทางทุ จริ ต หรื อพบความผิ ดปกติในกระบวนการจั ดซื้ อ
จัดจางของเทศบาลตําบลยางฮอม
๓. สถานที่ตั้ง
บานเลขที่ 1 หมูที่ 7 สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท 053-606223 ตอ 14 หรือ 32 หรือโทรสาร 053-606292
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตําบลยางฮอม
๕. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลตําบลยางฮอมมีขั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอ
รองเรียนที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่ อ พิ ทัก ษสิ ทธิของประชาชนและผู รอ งเรียน/แจง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิบ าล
(Good Governance)

-๒๖. คําจํากัดความ
เรื่องรองเรีย น หมายถึ ง ความเดือ ดร อ นเสี ยหายอั นเกิ ดจากการปฏิบั ติห นาที่ ตางๆ
ของเจ าหนาที่สั งกั ดเทศบาลตําบลยางฮอม เชน การประพฤติมิชอบหรื อมี พฤติก ารณสอ ไปในทางทุ จริ ต
หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลยางฮอม เปนตน
ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น
เชน มีสิทธิเสนอคํารองเรียน/แจงเบาะแส ตอเทศบาลตําบลยางฮอม หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาล
ตําบลยางฮอม
การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ตั้งแตตนจนถึงการไดรับ
การแกไขหรือไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีที่ผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน
๗. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส
1.สามารถรองเรียนดวยตนเอง ไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
2.รองเรียนผานทางโทรศัพท 053-606223 ตอ 14 หรือ 32 แจงศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเทศบาลตําบลยางฮอม หรือทางโทรสาร 053-606292
3.สายดวนคณะผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม ทางโทรศัพท 053-606223 ตอ 11
4.สง เรื่ องรองเรี ยนทางตูรั บความคิดเห็ น ซึ่ง ติดตั้งอยูบ ริเ วณดานหนาสํ านักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม
5.ทางไปรษณีย โดยส ง เรื่ องร องเรียนมาที่ ศูนยรั บเรื่อ งราวรอ งทุ ก ข สํ านักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู 7 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส yanghom01@hotmail.com
6.สง เรื่ อ งร อ งเรี ย นมาทางเว็บ ไซต http://www.yanghom.go.th หั ว ข อ “ร อ งเรี ย น
รองทุกข”

-๓๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
แผนผังขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เรื่องรองเรียนการทุจริต
จดหมายรองเรียน
หนังสือจังหวัด/อําเภอ
โทรศัพท เปนตน

เทศบาลตําบลยางฮอม

เรื่องรองเรียนการทุจริตจากเว็บไซต
www.yanghom.go.th

ทะเบียนหนังสือรับ
เทศบาลตําบลยางฮอม
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
และเสนอผูบัญชาการสั่งการ
(ระยะเวลา ๑ วัน)

แจกจายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปดําเนินการตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

เรื่องรองเรียนการทุจริตที่ตองพิจารณาวินิจฉัย
- เสนอตามลําดับขั้น
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
- ดําเนินการแกไข
-รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ
- แจงผูรองเปนหนังสือเพื่อทราบ
(กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรก
ภายใน ๑๕ วัน)

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) ประกาศจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลยางฮอม
๒) แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบประจาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
๓) แจงคําสัง่ ใหแกเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบตามคําสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการ
ปฏิบัติงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตที่เขามายังเทศบาลตําบลยางฮอม
จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง
รองเรียนดวยตนเอง
ทางไปรษณีย
รองเรียนทางโทรศัพท
รองเรียนผานตูรองเรียน/รองทุกข
รองเรียนผานเว็บไซต
รองเรียนทาง FaceBook
สายตรงนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง
ทุกครั้งที่มีการรองเรียน
ทุกครั้ง
ทุกวันทําการ
ทุกวันทําการ
ทุกวันทําการ
ทุกวันทําการ
ทุกวันทําการ

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ขอรองเรียน / รองทุกข

หมายเหตุ

ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ

๑๑. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน
วามีมูล ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ชัดแจงเพียงพอที่สามารถ
ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)
๑๑.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสราง
ขาวที่เสียหายตอบุคคลอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๑.๓ เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่สังกัดเทศบาลตําบลยางฮอม
๑๑.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูล
เพิ่มเติมไดในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและ
เก็บเปนฐานขอมูล

-๕๑๑.๕ ใหเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้
๑) คํา ร อ งเรี ยน/แจ ง เบาะแส ที่ เ ป น บั ต รสนเท ห เวน แต บั ต รสนเท ห ร ะบุ
พยานหลั ก ฐานแวดล อ มชัดเจนและเพี ยงพอที่ จ ะทาการสื บ สวน สอบสวนตอ ไปได ซึ่ ง เป นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง
๒) คํารองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลได
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแลว
๓) เรื่ องร อ งเรี ยน/แจ งเบาะแส ที่อ ยูในอํ านาจหนาที่ ของหนวยงานที่ มีห นาที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือองคกรอิสระที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคารองจะระบุวาหนวยงาน
ดังกลาวไมดําเนินการหรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
๔) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงยังสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคล
ดวยกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณา
หรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี
๑๒. การบันทึกขอรองเรียน
๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู
หมายเลขติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณที่เกี่ยวของและสถานที่เกิดเหตุ
๒) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียน
การทุจริตเทศบาลตําบลยางฮอม
๑๓. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน
๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาที่ของกองหรือสํานักใหหนวยงานนั้นรายงานผลใหผู
รองเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาที่ศูนยฯ จํานวน ๑
ชุด เพื่อจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป
๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ดําเนินการ
โดยตรงใหเจาหนาที่ประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน
๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุ ป การจั ด การข อ ร อ งเรี ย นประจํ า ไตรมาสรายงานให
นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ชัยทราบทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณเพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการ
ขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนนําทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป

ภาคผนวก

แบบคํารองเรียน/แจงเบาะแสเรื่องการทุจริต
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ทต.ยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
ขาพเจา........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที.่ .................หมูท.ี่ ......
ตําบล...........................................อําเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท..............................
อาชีพ.................................................................ตําแหนง.....................................................................................
เลขทีบ่ ัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................
วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ...................................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส
ตอตานการทุจริต เพื่อใหเทศบาลตําบลยางฮอมพิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหา
ในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับ รองวาคําขอรอ งเรียน/แจง เบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริงทุ ก
ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก
๑).................................................................................................จํานวน............................ชุด
๒).................................................................................................จํานวน............................ชุด
๓).................................................................................................จํานวน............................ชุด
4.) อื่นๆ.............................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(...........................................................)

