คูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ศูนย"ปฏิบัติการตอตานการทุจริต
เทศบาลนครอุบลราชธานี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ
ศู นยปฏิ บั ติก ารตอตานการทุ จ ริต เทศบาลนครอุ บลราชธานี มี บทบาทหนาที่ หลั กในการกำหนด
ทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป%องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการป%องกันละปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเป,นเครื่องมือในการป%องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการตรวจสอบเฝ%าระวัง
ดังนั้น เพื่อใหการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเป,นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและประชาชน และอำนวยความ
สะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต โดยไดรวบรวมแนว
ทางการดำเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
เทศบาลนครอุบลราชธานี

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค

๑

คำจำกัดความ

๑

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

๕

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียนการทุจริต

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต
ของศูนย"ปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑. หลักการและเหตุผล
ศู นยปฏิ บั ติก ารตอตานการทุ จ ริต เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี บทบาทหนาที่ หลั กในการกำหนด
ทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป%องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการป%องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่ อใชเป, น
เครื่องมือในการป%องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการทุจริต
จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยปฏิบัติตามคูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กำหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเป,น
หนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอำนาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเป,น
หนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคำถามหรือแจงการดำเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งอำนาจหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเป,นเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จำเป,นตองดำเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ภายใตหลักธรรมาภิบาล
๒. การจัดตั้งศูนย"ปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี
อำนาจตาม มาตรา 48 เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. สถานที่ตั้ง
ที่ทำการเทศบาลนครอุบลราชธานี 147 ถนนศรีณรงค ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เป,นศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลนครอุบลราชธานี
๕. วัตถุประสงค"
๑) เพื่ อ ใหการดำเนิ น งานจั ด การเรื่ อ งรองเรี ย นการทุ จ ริ ต เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี ขั้ น ตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป,นมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กำหนดไวอยางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่ อ พิ ทั ก ษสิ ท ธิ ข องประชาชนและผู รองเรี ย น/แจงเบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
๖. คำจำกัดความ
เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติห นาที่ ตางๆ ของเจาหนาที่
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือพบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

-๒ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น เชน มีสิทธิ
เสนอคำรองเรียน/แจงเบาะแสตอเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง
หนวยรั บ เรื่อ งรองเรีย น/แจงเบาะแส หมายถึ ง ศู น ยปฏิ บั ติ ก ารตอตานการทุ จ ริต เทศบาลนคร
อุบลราชธานี
การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีที่ผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน
๗. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส
1) รองเรียนดวยตนเอง ที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒) ทางไปรษณีย (ที่อยู ที่ทำการเทศบาลนครอุบลราชธานี 147 ถนนศรีณรงค ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000)
๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข 045-246060-3 หมายเลขโทรสาร 045-255232
๔) ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เทศบาลนครอุบลราชธานี
๕) เว็ปไซต www.cityub.go.th
6. E-mail : cityub@cityub.go.th
7) Facebook : เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม

-๓๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการแกไขป:ญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
ศูนย"ปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องรองเรียนการทุจริต
จดหมายรองเรียน
หนังสือจังหวัด/อำเภอ
โทรศัพท เป,นตน

เทศบาลนครอุบลราชธานี

เรื่องรองเรียนการทุจริตจากเว็บไซต
www.cityub.go.th

ทะเบียนหนังสือรับ
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
และเสนอผูบัญชาการสั่งการ
(ระยะเวลา ๑ วัน)

แจกจายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปดำเนินการตามคำสั่งของ
ผูบังคับบัญชา
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

เรื่องรองเรียนการทุจริตที่ตองพิจารณาวินิจฉัย
- เสนอตามลำดับขั้น
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
- ดำเนินการแกไข
-รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ
- แจงผูรองเป,นหนังสือเพื่อทราบ
(กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรก
ภายใน ๑๕ วัน)

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) ประกาศจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒) แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบประจำศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๓) แจงคำสั่งใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามคำสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ดำเนิ น การรับ และติ ดตามตรวจสอบขอรองเรีย นการทุ จ ริ ต ที่ เขามายั งเทศบาลนครอุ บลราชธานี
จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง
ทางไปรษณีย
รองเรียนทางโทรศัพท
045-246060-3
รองเรียนผานตูรองเรียน/รองทุกข
รองเรียนผานเว็บไซต
www.cityub.go.th
รองเรียนทาง Facebook
เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน
ทุกครั้ง
ทุกวันทำการ

ระยะเวลาดาเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข"
เพื่อประสานหาทางแกไขป:ญหา
ภายใน ๑ วันทำการ
ภายใน ๑ วันทำการ
ภายใน ๑ วันทำการ

ทุกวันทำการ
ทุกวันทำการ

ภายใน ๑ วันทำการ
ภายใน ๑ วันทำการ

ทุกวันทำการ

ภายใน ๑ วันทำการ

หมายเหตุ

๑๑. หลักเกณฑ"ในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑.๑ ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
๒) วัน เดือน ปq ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล
ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ชัดแจงเพียงพอที่สามารถดำเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)
๑๑.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเป,นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่
เสียหายตอบุคคลอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๑.๓ เป,นเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ตางๆ ของเจาหนาที่สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๑.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได
ในการดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเป,นขอมูลและเก็บเป, น
ฐานขอมูล

-5๑๑.๕ ไมเป,นคำรองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้
๑) คำรองเรีย น/แจงเบาะแส ที่ เป, น บั ตรสนเทห เวนแตบั ตรสนเทหระบุ พ ยานหลั กฐาน
แวดลอมชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวน สอบสวนตอไปได
๒) คำรองเรี ย น/แจงเบาะแสที่ เขาสู กระบวนการยุ ติ ธ รรมแลว หรื อ เป, น เรื่ อ งที่ ศ าลไดมี
คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแลว
๓) เรื่ องรองเรีย น/แจงเบาะแส ที่ อยู ในอำนาจหนาที่ ข องหนวยงานที่ มีห นาที่ รั บผิ ดชอบ
โดยตรงหรือองคกรอิสระที่กฎหมายกำหนดไวเป,นการเฉพาะ เวนแตคำรองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไม
ดำเนินการหรือดำเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
๔) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงแหงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไม
เป,นเรื่องเฉพาะกรณี
๑๒. การบันทึกขอรองเรียน
๑) กรอกแบบฟอรมบัน ทึกขอรองเรียน โดยรายละเอีย ด คื อ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข
ติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณที่เกี่ยวของและสถานที่เกิดเหตุ
๒) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
เทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๓. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน
๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอำนาจหนาที่ของกองหรือสำนักใหหนวยงานนั้นรายงานผลใหผูรองเรียน
ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นั บแตวันที่ไดรับ เรื่องรองเรีย นและสำเนาใหเจาหนาที่ศู นยฯ จำนวน ๑ ชุด
เพื่อจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป
๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญ ชามอบหมายใหเจาหนาที่ประจำศูนยฯ ดำเนินการโดยตรงให
เจาหนาที่ประจำศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน
๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุ ป การจั ด การขอรองเรี ย นประจำไตรมาสรายงานใหนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานีทราบทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุ ป ขอรองเรี ย น หลั ง จากสิ้ น ปq ง บประมาณเพื่ อนำมาวิ เคราะหการจั ด การ
ขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเป,นนำทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป

ภาคผนวก

ตัวอยางแบบคำรองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง)
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ที่ทำการเทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขาพเจา........................................................อายุ.............ปq อยูบานเลขที่..................หมูที่.......
ตำบล...........................................อำเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท..............................
อาชีพ.................................................................ตำแหนง.....................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส
ตอตานการทุจริต เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไข
ปtญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ งนี้ ขาพเจาขอรับ รองวาคำขอรองเรีย น/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเป, น จริ งทุ ก
ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก
๑)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................)

