คู่มือ
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตาบลท่าช้าง

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

เทศบาลตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตาบลท่าช้าง มีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง
วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตาบล
ท่าช้างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และอานวยความสะดวก
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยได้รวบรวมแนวทางการ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตาบลท่าช้าง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค์

๑

คาจากัดความ

๑

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ

๔

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔

การบันทึกข้อร้องเรียน

๕

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

๕

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตาบลท่าช้าง มีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง
วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่ อใช้เป็ น เครื่องมื อ
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และรั บ แจ้ ง เบาะแสและเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต
จากช่องทางการร้องเรีย นของศูน ย์ป ฏิบั ติการต่ อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง โดยปฏิบัติตามคู่มือ
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ ก าหนดว่า “เมื่ อ ส่ ว นราชการใดได้รับ การติ ด ต่ อสอบถาม
เป็ น หนั งสือจากประชาชน หรือส่ วนราชการด้ วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการนั้ น ที่ จ ะต้ อ งตอบค าถามหรือ แจ้ งการด าเนิ น การให้ ท ราบภายใน ๑๕ วั น
หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตาบลท่าช้าง จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่ อต้านการทุจริตเทศบาล
ตาบลท่าช้าง จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๒. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง
มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. สถานที่ตั้ง
222 หมู่ 14 สานักงานเทศบาลตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตาบลท่าช้าง
๕. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การดาเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง มีขั้นตอน กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) 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)
๖. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
สังกัดเทศบาลตาบลท่าช้าง เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติ
ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ของเทศบาลตาบลท่าช้าง

-๒ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น เช่น มีสิทธิ
เสนอคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเทศบาลตาบลท่าช้าง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน
๗. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง
๒) ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 222 หมู่ 14 สานักงานเทศบาลตาบลท่าช้าง ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔432 1422 หมายเลขโทรสาร ๐ ๔432 1422
๔) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตาบลท่าช้าง
๕) เว็ปไซต์ www.thachangkorat.go.th
๖) Facebook : เทศบาลตาบลท่าช้าง นครราชสีมา

-๓๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนผังขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
จดหมายร้องเรียน
หนังสือจังหวัด/อาเภอ
โทรศัพท์ เป็นต้น

เทศบาลตาบลท่าช้าง

เรื่องร้องเรียนการทุจริตจากเว็บไซต์
www.thachangkorat.go.th

ทะเบียนหนังสือรับ
เทศบาลตาบลท่าช้าง
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และเสนอผู้บญ
ั ชาการสั่งการ
(ระยะเวลา ๑ วัน)

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปดาเนินการตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย
- เสนอตามลาดับขั้น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ดาเนินการแก้ไข
-รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ
(กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรก
ภายใน ๑๕ วัน)

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง
๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตาบลท่าช้าง
๓) แจ้งคาสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคาสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ด าเนิ น การรั บ และติ ด ตามตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ที่ เข้ า มายั ง เทศบาลต าบลท่ า ช้ า ง
จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
ทางไปรษณีย์
ทุกครั้ง
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ทุกวันทาการ
๐ ๔432 1422
ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทุกวันทาการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวันทาการ
www.thachangkorat.go.th
ร้องเรียนทาง FaceBook
ทุกวันทาการ
สายตรงนายกเทศมนตรีตาบลท่าช้าง
ทุกวันทาการ
๐9 6515 1565

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา
ภายใน ๑ วันทาการ
ภายใน ๑ วันทาการ
ภายใน ๑ วันทาการ

หมายเหตุ

ภายใน ๑ วันทาการ
ภายใน ๑ วันทาการ
ภายใน ๑ วันทาการ
ภายใน ๑ วันทาการ

๑๑. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑.๑ ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได้
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)

-๕๑๑.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตาบลท่าช้าง
๑๑.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล
๑๑.๕ ให้เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
๑) คาร้ อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแส ที่ เป็ น บั ตรสนเท่ ห์ เว้น แต่บั ตรสนเท่ ห์ ระบุ พ ยานหลั กฐาน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
๒) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคา
พิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
๓) เรื่ องร้ องเรีย น/แจ้ งเบาะแส ที่อ ยู่ในอานาจหน้ าที่ ของหน่ ว ยงานที่ มีห น้ าที่ รับผิ ดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิส ระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็น การเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่ าว
ไม่ดาเนินการหรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
๔) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่
เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
๑๒. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑) กรอกแบบฟอร์มบัน ทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ
๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตาบลท่าช้าง
๑๓. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน
๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอานาจหน้าที่ของกองหรือสานักให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน
ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นั บ แต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสาเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จานวน ๑ ชุด
เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป
๒) หากเรื่ องร้องเรีย นนั้ น ผู้ บั งคับ บั ญ ชามอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ประจาศูน ย์ฯ ดาเนิ นการโดยตรง
ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
๑๔. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจาไตรมาส รายงานให้นายกเทศมนตรีตาบล
ท่าช้างทราบทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุ ป ข้ อ ร้ อ งเรีย น หลั งจากสิ้ น ปี ง บประมาณเพื่ อ น ามาวิเคราะห์ ก ารจั ด การ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นนาทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลตาบลท่าช้าง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลท่าช้าง
ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.......
ตาบล...........................................อาเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์..............................
อาชีพ.................................................................ตาแหน่ง.....................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เทศบาลตาบลท่าช้าง พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ค าขอร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส ตามข้ อ ความข้ า งต้ น เป็ น จริ ง
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่
๑)......................................................................................................จานวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จานวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จานวน............................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................)

