แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตาบลป่าติ้ว
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

คานา
เทศบาลตาบลป่าติ้วมีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทางวางกรอบการดาเนินงานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมทั้งภาครัฐภาคเอกซนโดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒ นานากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการที่วางไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ยังมี
หน้ าที่ส าคัญ ในการประสานติดตามหน่ วยงานที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบจากซ่องทางการร้องเรี ยนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต ๖ ซ่องทาง ประกอบด้ว ย
๑) ตู้ไปรษณีย์เทศบาลตาบลป่าติ้ว ๔๑๙ ถนนอรุณ ประเสริฐ หมู่ที่ ๔ ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร ๓๕๑๕๐ ๒) เว็บไซต์สานักงานเทศบาลตาบลป่าติ้วที่ http://www.tessabalpatiu.go.th ๓) เฟซบุ๊ค
เทศบาลตาบลป่าติ้ว ๔) LINE ชุมชนเทศบาลตาบลป่าติ้ว ๕) ทางโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๙-๕๓๖๐ ๖) ร้องเรียน
ด้ ว นตนเอง ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เทศบาลต าบลป่ า ติ้ ว ได้ ท บทวนแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรื่อ ง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลป่าติ้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการ
จั ดการเรื่ อ งร้ องเรี ย นการทุ จ ริ ต /แจ้ งเบาะแสด้านการทุ จริตและประพฤติ มิช อบจะเป็ น ประโยชน์ ส าหรับ
หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

บทที๑่
บทนา
๑.หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลป่าติ้วมีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทางวางกรอบการดาเนินงานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตคอร์รัปชั่นการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตาบลป่าติ้ว ทุกระดับกาหนดมาตรการปลูกจิตสานึกป้องกันปราบปรามและสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
นากลยุทธ์การป้ องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่
เป้ าหมายเคีย วกัน คื อความส าเร็ จ อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลประซาซนได้รับบริการที่ดี มีความ
พึงพอใจเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการชองหน่วยงานนาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวช้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้ องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ๖ ซ่องทาง ๑) ตู้ไปรษณีย์เทศบาลตาบลป่าติ้ว ๔๑๙ ถนนอรุณประเสริฐ หมู่ที่ ๔ ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐ ๒) เว็บไซต์สานักงานเทศบาลตาบลป่าติ้วที่ http://www.tessabalpatiu.go.th
๓) เฟสบุ๊ คเทศบาลตาบลป่ าติ้ว ๔) LINE ชุมชนเทศบาลตาบลป่าติ้ว ๕) ทางโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๙-๕๓๖๐
๖) ร้ อ งเรี ย นด้ ว นตนเอง พ.ศ. ๒๔๖๑ เทศบาลต าบลป่ า ติ้ ว ในส่ ว นการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ด าเนิ น การตาม
กระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถาม
เป็นหนังสือจากประซาซนหรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วันหรือภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการ
ทุจ ริต การปฏิบั ติห รือการละเว้น การปฏิ บั ติห น้ าที่ โดยมิช อบของเจ้าหน้ าที่ ส่ วนราชการจึงเป็น เรื่องที่ ศูน ย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลป่าติ้ว จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการชองประซา
ซนเพื่อให้แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดเป็นรูปธรรมมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหา-องประซาซนสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นตอบสนองความต้องการชอง
ประซาซนเป็นสาคัญภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์คือการป้องกันส่งเสริมการ
รักษาและการฟื้นฟูบนพื้นฐานชองหลักธรรมมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานให้เกิด
รูปธรรมปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
/๒) เพื่อให้มั่นใจ…

-๒๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิชองประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมมาภิบาล
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการต่างๆในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศู นย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการรวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการบ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
๒) ประสานเร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
๓) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครอง
จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖) ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ
คุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๑) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่เทศบาลตาบลป่าติ้ว เลขที่ ๔๑๙ หมู่ที่ ๔ ถนนอรุณ
ประเสริฐ ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานที่ http://www.tessabalpatiu.go.th
๓) ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลป่าติ้ว
๔) ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
/๖) ร้องเรียน...

-๓๖) ร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลป่าติ้ว ๐-๔๕๗๙-๕๓๖๐ ต่อ ๒๕
๗) ร้องเรียนทางเฟสบุ๊ค “เทศบาลตาบลป่าติ้ว”
๕.หลักเกณฑ์ไนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
๒) วันเดือนปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแสปรากฏอย่างซัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง
หรือขี้ซ่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานจัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
๔) ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
- ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ
๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตาบลป่าติ้ว

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต
ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ดารงธรรม
๐-๔๕๗๙-๕๓๖๐
๔.ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์แจ้งผล

ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตาบลป่าติ้ว
(๑๕ วัน)
ยุติ
ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติ
ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ
- สิ้นสุดการดาเนินการ
- รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๕.ร้องเรียนทาง Facebook

-๔๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตาบลป่าติ้วรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน ๖ ซ่องทาง
๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ
๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา
๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ /ตอบข้อ
ซักถามชี้แจงข้อเท็จจริง
๕) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รายเบื้องต้นภายใน ๑๕ วัน
๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพื่อการประมวลผลและ
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง
๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากซ่องทางๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนดดังนี้

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) (แบบคาร้อง๑)
สานักงานเทศบาลตาบลป่าติ้ว
ถนนอรุณประเสริฐ ตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
๓๕๑๕๐
วันที่ ........... เดือน .............. พ.ศ .................
เรื่อง ................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลป่าติ้ว
ข้าพเจ้า ........................................................ อายุ ................ ปีอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ท…ี่ ……….....
ตาบล.............................. อาเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท์.............................. ..
อาชีพ .............................................................. ตาแหน่ง.. ......................................................................... ........
เลขที่บัตรประซาซน .................................................................................ออกโดย .................................... ........
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงค์ซอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เทศบาลตาบลป่าติ้วพิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาใน
เรื่อง
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตามข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด
๒) ....................................................................................... . จานวน ............. ชุด
๓) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(

)

