คูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลกําปง

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

คํานํา
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการป องกั นละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่ อใช เป น
เครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง
ดังนั้ น เพื่อใหการดาเนิน การเกี่ยวกับ การจัดการเรื่องรอ งเรียนการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น ในองค การ
บริหารสวนตําบลกําปง เปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและประชาชน และ
อํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต โดยได
รวบรวมแนวทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลกําปง

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค

๑

คาจากัดความ

๑

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

๕

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียนการทุจริต

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลกําปง มีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใชเป น
เครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการทุจริต
จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง โดยปฏิบัติตาม
คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถาม
เปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ให
เปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
เทศบาลตําบลโพธิ์ชัย จําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ภายใตหลักธรรมาภิ
บาล
๒. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
มาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. สถานที่ตั้ง
23 หมู 15 องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองคการบริหารสวนตําบลกําปง
๕. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง มีขั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่ อ พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู ร อ งเรี ย น/แจ ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)

๖. คําจํากัดความ
เรื่อ งรอ งเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือพบ
ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลกําปง
ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น เชน มีสิทธิ
เสนอคํารองเรียน/แจงเบาะแสตอองคการบริหารสวนตําบลกําปงหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง
การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีที่ผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน
๗. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส
1) รองเรียนดวยตนเอง ที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
๒) ทางไปรษณี ย (ที่ อ ยู 23 หมู 15 สํา นั ก งานองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลกํ า ป ง อํ าเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา 30220)
๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข ๐ ๔4 974224 หมายเลขโทรสาร ๐ ๔4 974224
๔) ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลกําปง
๕) เว็ปไซต www.kampang.go.th
๖) Facebook : อบต.กําปง
๗) สายตรงนายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง ๐๘ 7066 7555

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
แผนผังขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องรองเรียนการทุจริต
จดหมายรองเรียน
เว็บไซต
หนังสือจังหวัด/อําเภอ
โทรศัพท เปนตน

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

เรื่องรองเรียนการทุจริตจาก
www.kampang.go.th

ทะเบียนหนังสือรับ

องคการบริหารสวนตําบลกําปง
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
และเสนอผูบัญชาการสั่งการ
(ระยะเวลา ๑ วัน)

แจกจายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปดําเนินการตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

เรื่องรองเรียนการทุจริตที่ตองพิจารณาวินิจฉัย
- เสนอตามลําดับขั้น
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
- ดําเนินการแกไข
-รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ
- แจงผูรองเปนหนังสือเพื่อทราบ
(กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรก
ภายใน ๑๕ วัน)

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) ประกาศจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
๒) แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบประจาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลกําปง
๓) แจงคําสั่งใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามคําสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ดําเนิ นการรับและติ ดตามตรวจสอบข อรอ งเรียนการทุ จริตที่ เข ามายัง เทศบาลตําบลโพธิ์ชั ย จาก
ชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง
ทางไปรษณีย
รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๔4 974224
รองเรียนผานตูรองเรียน/รองทุกข
รองเรียนผานเว็บไซต
www.kampang.go.th
รองเรียนทาง FaceBook
สายตรงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกําปง
๐๘ 7066 7555

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน
ทุกครั้ง
ทุกวันทําการ

ระยะเวลาดาเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวันทําการ
ทุกวันทําการ

ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวันทําการ
ทุกวันทําการ

ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

๑๑. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล
ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)

๑๑.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปน เรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่
เสียหายตอบุคคลอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๑.๓ เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ตางๆ ของเจาหนาที่สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกําปง
๑๑.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได
ในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและเก็บเปน
ฐานขอมูล
๑๑.๕ ใหเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้
๑) คํ า รอ งเรี ย น/แจง เบาะแส ที่ เป น บั ต รสนเท ห เวน แต บั ต รสนเท ห ร ะบุ พ ยานหลั ก ฐาน
แวดลอมชัดเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง
๒) คํารองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปน เรื่องที่ศ าลไดมีคํ า
พิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแลว
๓) เรื่อ งรองเรียน/แจง เบาะแส ที่อ ยูในอํานาจหน าที่ ของหนว ยงานที่ มีห น าที่ รับ ผิด ชอบ
โดยตรงหรือองคกรอิสระที่กฎหมายกําหนดไวเปน การเฉพาะ เวนแตคารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไม
ดําเนินการหรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
๔) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงยังสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไม
เปนเรื่องเฉพาะกรณี
๑๒. การบันทึกขอรองเรียน
๑) กรอกแบบฟอรมบัน ทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่ อยู หมายเลข
ติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณที่เกี่ยวของและสถานที่เกิดเหตุ
๒) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
๑๓. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน
๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาที่ของกองหรือสํานักใหหนวยงานนั้นรายงานผลใหผูรองเรียน
ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาที่ศูนยฯ จํานวน ๑ ชุด เพื่อ
จะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป
๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบัง คับบัญ ชามอบหมายใหเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ดําเนินการโดยตรงให
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน
๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหองคการบริหารสวน
ตําบลกําปงทราบทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุป ขอรองเรียน หลังจากสิ้นป งบประมาณเพื่ อนํามาวิเคราะหก ารจัดการข อ
รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนนําทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป

ภาคผนวก

ตัวอยางแบบคารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง)
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลกําปง
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ชัย
ขาพเจา........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่..................หมูที่.......
ตําบล...........................................อําเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท..............................
อาชีพ.................................................................ตําแหนง.....................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส
ตอตานการทุจริต เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลกําปง พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและ
แกไขปญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ง นี้ ข าพเจ าขอรับ รองว าคํ าขอรอ งเรี ยน/แจง เบาะแส ตามขอ ความข างตน เป น จริง ทุ ก
ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก
๑)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................)

