ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลกระจั บ จึ งกำหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากร
ทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้
1. วางแผนการบริหารอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์กร
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได้
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

ลงชื่อ
(นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประเด็นนโยบาย
ด้านการวางแผนกำลังคน

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่ง
ใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง )

2. จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง - ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก
ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด กองการศึกษา เมื่อวันที่ 15
หรือโอนย้าย
ตุลาคม 2563
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม - ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง เมื่อ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563.
ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ตาม
คำสั่ง เทศบาลตำบลกระจับ ที่ 788/2563 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานเทศบาล

ประเด็นนโยบาย

ด้านการพัฒนาบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาล
ตำบลกระจับเพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ
ให้สอดคล้องตามความจำเป็น

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลกระจับประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลกระจับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลตำบลกระจับโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
เทศบาลตำบลกระจับเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัด
มุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

ประเด็นนโยบาย
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม
1. ดำเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ

ผลการดำเนินงาน
- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลตำบล
กระจับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลตำบล
กระจับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง
ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลกระจับ

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน - มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
การทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับปี 2561 - 2564
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับปี 2561 2564 – มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับปี
2563

ประเด็นนโยบาย
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ 1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการ สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล
ของบุคลากร
ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะหรือ จิตอาสาของ
เทศบาลตำบลกระจับ

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลกระจับ

จัดทำโดยเทศบาลตำบลกระจับ
งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ
แนวทางทางการจั ดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช อบของ..ชื่อเทศบาลตำบล
กระจับ จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดถึงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจัด การเราองร้อ งเรีย นการทุ จริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
เทศบาลตำบลกระจับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ราชการ และประชาชน และอำนวย
ความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลกระจับทั้งนี้เพื่อให้การจัดการร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

จัดทำโดยเทศบาลตำบลกระจับ
กลุ่มงานบุคลากร /สำนักปลัดเทศบาล

สารบัญ
เรื่อง
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. คำจำกัดความ
4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. การบันทึกข้อร้องเรียน
10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกับผู้ร้องเรียน
11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต

หน้า

1. หลักการและเหตุผล
การดำเนิ น งานด้ า นป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ ช อบ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 –
2580) ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ และกำหนด
แนวทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ถือว่าเป็นการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการ
ใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน
15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)”
ซึ่งอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ
หน้ าที่โดยมิชอบของเจ้า หน้ าที่สั งกัด เทศบาลตำบลกระจับ เป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลกระจับ ที่จำเป็นต้อง
ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับมีขั้นตอน
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.2 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกำหนด
ไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู้ ร้ อ งเรี ย น/ แจ้ ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
3. คำจำกัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัด
เทศบาลตำบลกระจับ เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิ ดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลกระจับผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิ
ชอบด้านการทุจ ริต เช่น มีสิ ท ธิเสนอคำร้ องเรียน/แจ้งเบาะแส ต่อ เทศบาลตำบลกระจับ หรือส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริตของ เทศบาลตำบล
กระจับ
การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้
ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน
4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
4.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ
4.2 ทางไปรษณีย์ (49 หมู่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี)
4.3 ทางโทรศัพท์ (032-299364)
4.4 ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ เทศบาลตำบลกระจับ
4.5 เว็ปไซต์ ของ www.krachab.go.th
4.6 Facebook ของ เทศบาลตำบลกระจับ
4.7 สายตรงนายกฯ เบอร์โทร 081 941 7859

5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
จดหมายร้องเรียนหนังสือ
จังหวัด/อำเภอโทรศัพท์ เป็นต้น

เทศบาลตำบลกระจับ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตจาก
เว็บไซต์ (www.krachab.go.th)

ทะเบียนหนังสือ

เทศบาลตำบลกระจับ
(ระยะเวลาดำเนินการ 3 ชม.)

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน)

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตาม
คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
(ระยะเวลาดำเนินการ 3 ชม.)

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินจิ ฉัย
- เสนอตามลำดับชั้น
- แต่งตั้งคณะกรรม
- ดำเนินการแก้ไข
- รายงานผลผู้บังคับบัญชา
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ (กรณีไม่แล้ว
เสร็จภายในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรกภายใน
15 วัน)

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบของเทศบาลตำบลกระจับ
6.2 แจ้ ง คำสั่ ง ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ขอบของ เทศบาลตำบลกระจั บ เพื่ อ ความสะดวกในการ
ประสานงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของ เทศบาลตำบลกระจับ
7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่มายัง เทศบาลตำบลกระจับ จาก
ช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำเนินการ
ช่องทางต่างๆ
รับเรื่องร้องเรียน /
แจ้งเบาะแส
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
ภายใน 1 วันทำการ
ทางไปรษณีย์
ทุกครั้ง
ภายใน 1 วันทำการ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ทุกวันทำการ
ภายใน 1 วันทำการ
ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/
ทุกวันทำการ
ภายใน 1 วันทำการ
ร้องทุกข์
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวันทำการ
ภายใน 1 วันทำการ
ร้องเรียนทาง Facebook
ทุกวันทำการ
ภายใน 1 วันทำการ
สายตรงนายก……
ทุกวันทำการ
ภายใน 1 วันทำการ

หมายเหตุ

8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
3) ข้ อเท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ การณ์ ของเรื่องร้อ งเรีย น/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชั ดเจนว่ามี มู ล
ข้อเท็ จจริ งหรือชี้ช่องทางแจ้ งเบาะแสเกี่ย วกับ การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดเจนเพียงพอที่ส ามารถดำเนินการ
สืบสวน/สอบสวน
4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
8.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้ หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว หรือ
เสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลกระจับ
8.4 เรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลเก็บเป็นฐานข้อมูล
8.5 ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1) คำร้องเรี ยน/แจ้ งเบาะแส ที่เป็นบั ตรสนเท่ห์ เว้นแต่บั ตรสนเท่ห์ ระบุพ ยานหรือหลั กฐาน
แวดล้อมชัดเจน และเพยงพอที่จะทำการสืบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2551 จึงจะได้รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2) คำร้ อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแสที่ เข้ าสู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมแล้ ว หรือ เป็ น เรื่ อ งที่ ศ าลได้ มี ค ำ
พิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแล้ว

3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการหรือ
ดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
4) คำร้องเรียนแจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลด้วยกัน
นอกเหนื อจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
9. การบันทึกข้อร้องเรียน
1) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ
กลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ
2) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้ องเรียนการทุจริต
ของเทศบาลตำบลกระจับ
10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกับผู้ร้องเรียน
1) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองหรือสำนักงานให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน
ทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรี ยนและสำเนาให้เจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 ชุด
เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป
2) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง ให้รายงาน
ผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ฃ
11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาสรายงานให้นายกเทศบาลตำบลกระจับ
ทราบทุกไตรมาส
2) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลักจากสิ้นปีงบประมาณเอนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อเรียนใน
ภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป

