ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

คู่มือประชาชน
ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คานา
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี มีบทบาทหน้าที่หลักในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งปัญหาการร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นหนึ่งของบทบาท
หน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดที่ต้องดาเนินการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ ทุจ ริ ตได้เด็ดขาด ส่ ง เสริ ม ภาคประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น
และปราบปรามการ ทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) คู่มือประชาชนในการร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแส การทุจริต
และประพฤติมิชอบ ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและอานวยความสะดวก ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอน
วิธีการ และช่องทางในการร้องเรียน ร้ องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยง่าย และเพื่อให้การตรวจสอบข้อร้องเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

1. หลักการและเหตุผล
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญของ
ประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลได้กาหนดอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนในการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของ
รั ฐ บาล ศูน ย์ ดารงธรรมจั งหวัดสิ งห์ บุ รี ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของ
หน่วยงาน โดยมีการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนในการร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริต
ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนเพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริตศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็น
ระบบราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
ให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิด
ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิ ดความ
คุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน ต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ให้บริการสม่าเสมอ
2. สถานที่ตั้ง
ศูนย์ ดารงธรรม จั งหวัดสิงห์บุ รี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ชั้น 1 อาเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี 16000
3. หน้าที่ความรับผิดชอบต่อประชาชน
3.1.รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ที่มีสถานที่ตั้งใน
จังหวัดสิงห์บุรี
3.2. ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้อง
3.3 รายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีทราบ
4. วัตถุประสงค์
4.1.เป็นช่องทางให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบต่างๆ
4.2.เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี
กระบวนการ,ขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.3.เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ

5. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
การดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนภายในจังหวัดสิงห์บุรี
“การดาเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 036-507444 หรือสายด่วน 1567 / โทรสาร 036-507443
6. ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแสทุจริต
- จดหมาย ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
- ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งศูนย์ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
- Hotline 1576
- โทรศัพท์ หมายเลข : 036 507444
- โทรสาร หมายเลข : 036 507443
- E – Mail : sbrdamrong@gmail.com
- Facebook : ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
- Line ID : sbrdamrong
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมือง
036 511702
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภออินทร์บุรี
036 581064
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอพรหมบุรี
036 599444
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอบางระจัน
036 591073
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอท่าช้าง
036 595125
- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอค่ายบางระจัน 036 597732

6.2 เมื่อร้องเรียนแจ้งเบาะแสทุจริตแล้ว มีส่วนประกอบสาคัญดังนี้ ชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง เรื่องอันเป็น
เหตุให้ร้องเรียนเบาะแสการทุจริต พร้อมข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน และ
ลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ ดาเนินการยื่นร้องทุกข์แทนผู้อื่น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร้องด้วย
7. หลักเกณฑ์ในการยื่นร้องเรียน
7.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ
1) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนทีช่ ัดเจน
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียนที่ชัดจน
3).ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
7.2.ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.3.เรื่ องร้ อ งเรี ย นที่ มีข้ อมู ล ไม่ค รบถ้ว น ไม่ เพี ยงพอ หรือ ไม่ ส ามารถหาข้อ มูล เพิ่ มเติม ได้ ในการ
ดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง
8. การบันทึกข้อร้องเรียน
8.1 กรอกแบบฟอร์ มบั น ทึกข้ อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ ร้องเรียน ที่อ ยู่
หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
8.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บันทึกบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียนให้แก่ผู้ร้อง
9. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
ประชานชนผู้ ร้ องเรี ย นสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ห มายเลข 036 507444 หรือ ติด ต่อ ทาง
Line ID sbrdarmrong หากท่า นไม่ไ ด้รับ ความสะดวกติด ต่อ ได้ที่ผู้อานวยการกลุ่ม ศูน ย์ดารงธรรม
จั ง หวัดสิ งห์ บุ รี หรื อหมายเลข 089 - 203 - 4375
๑0. มาตรฐานงานการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง / โทรศัพท์/
จดหมาย/ เว็บไซต์ Facebook ให้ศนู ย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีดาเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามความยากง่ายของปัญหาตาม Flow Chat
11. จัดทาโดย
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

ร้องเรียนและให้คาปรึกษาแก่ประชาชน

Flow chart
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ยุติเรื่องร้องเรียน

ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ
ไม่สามารถระบุตัวผู้ร้องได้

เจ้าหน้าที่พจิ ารณาตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเบื้องต้น

ไม่มีมูล

ประสานผู้ร้องขอข้อมูล
เพิ่มเติม / บัตรสนเท่ห์

มีมูล และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

มีมูล

กรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน หรือเป็นเรื่อง
ขอคาปรึกษา หรือขอข้อมูลทัว่ ไป
(แล้วเสร็จภายใน 3 วัน)

รับเรื่องร้องเรียน

กรณีเรื่องร้องเรียนเดือดร้อน
ทั่วไป
(แล้วเสร็จภายใน 7 วัน)
แบ่งประเภทเรื่องร้องเรียน
กรณีเรื่องร้องเรียนสาคัญ เร่งด่วน
เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวม
หรือกระทบหลายหน่วยงาน
(แล้วเสร็จภายใน 30 วัน)

กรณีแจ้งเบาะแสการกระทา
ความผิด หรือผู้มีอิทธิพล
(แล้วเสร็จภายใน 15 วัน)
การพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ระยะเวลาในการดาเนินการ
ขึ้นอยู่ในความยากง่ายของเรื่อง)
หน่วยงานรายงาน
ผลการดาเนินการ

เข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบอีกครั้ง

ไม่รายงานผล
ภายในระยะเวลา

แจ้งเตือนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งรัดรายงานผล
การดาเนินงาน

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางโทรศัพท์หรือแจ้งทาง
แอปพลิเคชัน Line โดยเร็ว

ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด แล้วแต่
กรณี พิจารณาสั่งการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการ ออก
ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริง และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต้อง
กระทาด้วยความระมัดระวัง
ประสานส่งเรื่องร้องเรียนให้
ตารวจ หรือฝ่ายปกครอง หรือ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการ
ตรวจสอบในทางลับ ต้องปกปิด
ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง

เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกาหนด ๓๐ วัน
เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกาหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑
เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกาหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๒

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สิงห์บุรี จัดทาสรุปรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
พิจารณา
รายงานผลการดาเนินการให้ผู้ร้อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสร็จสิ้น
กระบวนการ

