คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตาบลกงรถ

คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตาบลกงรถมีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนด
ทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนด
เป้ า หมายการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน/โครงการที่ ว างไว้ ไ ปสู่ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น คื อ
ความส าเร็ จ อย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ และประสิ ทธิผ ล นอกจากนี้ ยั งมีห น้ าที่ส าคัญในการประสาน ติ ดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบจากช่องทางการร้องเรียนของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 199 หมู่ที่ 3 ตาบลกงรถ อาเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 2) เว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่นเทศบาล
ตาบลกงรถ www.kongrod.go.th 3) เฟชบุ๊ค เทศบาลตาบลกงรถ 4) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตใน
เทศบาลตาบลกงรถ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตาบลกงรถได้
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานัก
ปลัดเทศบาลตาบลกงรถหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่
จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

(นางวงเดือน ศิริวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลกงรถ

บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตาบลกงรถมีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนด
ทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม และ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตาบลกงรถ ทุกระดับ
กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต มุ่งเน้ น ป้ องกัน การทุจ ริ ตโดยร่ ว มกาหนดเป้า หมายการพัฒ นากลยุทธ์การป้องกันการส่ งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสุ่เ ป้าหมายเดียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจเชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหาร
ราชการของหน่ว ยงาน น าไปสู่ค่าดัช นีภ าพลั กษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index)
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับ แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตโดยมี 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 199 หมู่ที่ 3 ตาบลกงรถ อาเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสี ม า 30240 2) เว็ บ ไซต์ “ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เทศบาลต าบลกงรถ
www.kongrod.go.th 3) เฟชบุ๊ค เทศบาลตาบลกงรถ 4) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเทศบาลตาบล
กงรถในส่วนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กาหนดว่า “
เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่
อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการ
ดาเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลกงรถ
จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการ
เรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ศูนย์ ยุติธ รรมชุมชนตาบลกงรถ เพื่อให้ แนวทางการดาเนินงาน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน
สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิ บาลระบบ
การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของ หลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
/2. วัตถุประสงค์....

-22. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อให้ บุ ค ลากรผู้ เกี่ ย วข้ อง หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถน าไปเป็น กรอบแนว
ทางการดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมรประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ากระบวนการจั ด การเรื่อ งร้อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแสด้ า นการทุจ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒ นาให้การทางานเป็ นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้
ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่าย สาคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หั ว หน้ าส่ ว นราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปรพฤ
ติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

/4.การร้องเรียน...

-34. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ตู้ไปรษณีย์ 199 หมู่ที่ 3 ตาบลกงรถ อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
2) เว็ บ ไซต์ “ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เทศบาลต าบลกงรถ
www.kongrod.go.th
3) เฟชบุ๊ค เทศบาลตาบลกงรถ
4) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในเทศบาลตาบลกงรถ
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียง
พอที่จะสามารถดาเนินการสืบสวนได้
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคาสุภาพหริอข้อความ
สุภาพ

-46. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ร้องเรียนผ่านตู้
ไปรษณีย์
2. ร้องเรียนผ่าน
ทางเว็ปไซต์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตเทศบาลตาบลกงรถ

3. ร้องเรียนผ่านเฟ
ชบุ๊ค
4. ร้องเรียนผ่านกล่อง
รับเรื่องร้องเรียนฯ

ลงทะเบียนรับ/ส่งให้ผู้รับผิดชอบ(นางสาวรัตนาภร แก้วโพธิ์)/ประสานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ไม่ยุติเรื่อง

ยุติเรื่องแจ้งผูร้ ้องเรียน

ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้ผู้ร้องเรียน

-57. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตาบลกงรถรับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ/
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่าน ทุกวัน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข
ภายใน 15 วันทาการ

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน

ภายใน 15 วันทาการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ทุกวัน

ภายใน 15 วันทาการ

ร้องเรียนทางเฟชบุ๊ค

ทุกวัน

ภายใน 15 วันทาการ

หมายเหตุ

แบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ที่ทาการเทศบาลตาบลกงรถ
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ. ...........................
เรื่อง ................................................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลกงรถ
ข้าพเจ้า .........................................................................อายุ....................................ปี
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่............ตาบล.....................................อาเภอ.......................................จังหวัด
.......................................โทรศัพท์........................................อาชีพ................................. .......เลขที่บัตรประชาชน
.........................................ออกโดย.......................................วันออกบัตร...........................................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เทศบาลตาบลกงรถ
ดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตาม
ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้แก่
1) ........................................................................จานวน......................................ชุด
2) ........................................................................จานวน......................................ชุด
3) .........................................................................จานวน.....................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(..........................................................)

ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่
(...............................................)
/เรียนหัวหน้า.......

-2เรียน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลกงรถ
.......................................................................
.......................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)

เรียน ปลัดเทศบาลตาบลกงรถ
.................................................................
.................................................................
ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)

เรียน นายกเทศมนตรีตาบลกงรถ
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)

