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ศูนย<ปฏิบัติการต#อต5านการทุจริต 

 เทศบาลตำบลกุดกว5าง 

อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก#น 
 



คำนำ 

  ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต เทศบาลตำบลกุดกว2าง  มีบทบาทหน2าที่หลักใน

การกำหนดทิศทาง  วางกรอบการดำเนินงานการปAองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    

มิชอบ การส0งเสริม และคุ2มครองจริยธรรมของส0วนราชการ ให2สอดคล2องกับยุทธศาสตร&ชาติว0าด2วย

การปAองกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อใช2เปLนเครื่องมือสำคัญในการสร2างการมีส0วนร0วมจากทุก

ภาคี เครือข0ายด2านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตคอร&รัปชั่น การส0งเสริมและคุ2มครอง

จริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร0วมกำหนดเปAาหมายการพัฒนากลยุทธ&ไปสู0การปฏิบัติตาม

แผนงาน/โครงการที ่วางไว2 ไปสู 0เปAาหมายเดียวกัน  คือความสำเร็จอย0างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล  และตั้งอยู0บนพื้นฐาน ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)    

ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต  เทศบาลตำบลกุดกว2าง  จึงได2จัดทำคู 0มือ

ปฏิบัติการงานเรื่องร2องเรียนการทุจริต  เพื่อแนวทางการดำเนินการจัดการข2อร2องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบของศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริตเทศบาลตำบลกุดกว2าง  ในการจัดการข2อ

ร2องเรียนจนได2ข2อยุติ  ให2มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  หวังเปLนอย0างยิ่งว0า คู0มือการปฏิบัติงาน

เรื่องร2องเรียนการทุจริต  จะเปLนประโยชน&สำหรับหน0วยงานและบุคลากรผู2ปฏิบัติงานที่จะนำไปเปLน

มาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่อง ร2องเรียน/แจ2งเบาะแสด2านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย0าง

มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต2องการและความคาดหวังของผู2รับบริการจำเปLนต2องมีขั ้นตอน  

กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปLนมาตรฐานเดียวกัน 

 

            ศูนย<ปฏิบัติการต#อต5านการทุจริต 

               เทศบาลตำบลกุดกว5าง 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                   หน5า 

หลักการและเหตุผล         ๑ 

การจัดตั้งศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริตเทศบาลตำบลกุดกว2าง   ๒ 

สถานที่ตั้ง          ๒ 

หน2าที่ความรับผิดชอบ         ๒ 

วัตถุประสงค&          ๒ 

คำจำกัดความ          ๒ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๓ 

การรับและตรวจสอบข2อร2องเรียนการทุจริตจากช0องทางต0างๆ    ๔ 

การบันทึกข2อร2องเรียน         ๕ 

หลักเกณฑ&ในการรับเรื่องร2องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๕ 

การประสานหน0วยงานเพื่อแก2ไขข2อร2องเรียนและการแจ2งกลับผู2ร2องเรียน  ๖ 

ติดตามการแก2ไขข2อร2องเรียน        ๗ 

การรายงานผลการจัดการข2อร2องเรียนการทุจริตของหน0วยงาน    ๗ 

มาตรฐานงาน          ๗ 

แบบฟอร&ม          ๗ 

ช0องทางการร2องเรียน         ๗ 

จัดทำโดย          ๗ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร2องเรียนการทุจริต     ๘ 

ภาคผนวก 

 แบบฟอร&มเรื่องร2องเรียนการทุจริต 

 

 

 



-๑- 

๑. หลักการและเหตุผล 

ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต เทศบาลตำบลกุดกว2าง  มีบทบาทหน2าที่หลักในการกำหนด

ทิศทาง  วางกรอบการดำเนินงานการปAองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     มิชอบการส0งเสริม และ

คุ 2มครองจริยธรรมของเทศบาลตำบลกุดกว2าง  ให2สอดคล2องกับยุทธศาสตร&ชาติว0าด2วยการปAองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและยุทธศาสตร&ด2านการปAองกันปราบปราม       การทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อใช2

เปLนเครื่องมือสำคัญในการสร2างการมีส0วนร0วมจากทุกภาคีเครือข0ายด2านการปAองกันและปราบปรามการทุจริต

คอร&รัปชั่น  การส0งเสริมและคุ2มครองจริยธรรม บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดกว2างทุกระดับ ในการปAองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  มุ0งเน2น     การปAองกันการทุจริต  โดยร0วมกำหนดเปAาหมาย  การพัฒนากลยุทธ&การ

ปAองกัน การส0งเสริม      และคุ2มครองจริยธรรมไปสู0การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ ที่วางไว2ไปสู0เปAาหมาย

เดียวกัน                คือ ความสำเร็จอย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประชาชนได2รับบริการท่ีดี มีความพึง

พอใจ เช่ือม่ัน และศรัทธาต0อการบริหารราชการของหน0วยงาน   

นอกจากนี้ ยังมีหน2าที่สำคัญในการรับแจ2งเบาะแสและเรื ่องร2องเรียน  ประสาน  ติดตาม  

เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร2องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช0องทางการร2องเรียนของศูนย&ปฏิบัติการ

ต0อต2านการทุจริต  เทศบาลตำบลกุดกว2าง  ในส0วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตามคู0มือการ

ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร2องเรียน/แจ2งเบาะแสด2านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ศูนย&ปฏิบัติการ

ต0อต2านการทุจริต  เทศบาลตำบลกุดกว2างและคู0มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร2องทุกข&  เทศบาลตำบลกุดกว2าง  

ที่สอดคล2องกับพระราชกฤษฎีกาว0าด2วย หลักเกณฑ&และวิธีการบริหารกิจการบ2านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 

38  ที่กำหนดว0า “เมื่อส0วนราชการใด ได2รับการติดต0อสอบถามเปLนหนังสือจากประชาชน หรือจากส0วนราชการ

ด2วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู0ในอำนาจหน2าที่ของส0วนราชการนั้น ให2เปLนหน2าท่ีของส0วนราชการนั้นที่จะต2องตอบ

คำถามหรือแจ2งการดำเนินการให2 ทราบภายในสิบห2าวันหรือภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว2ตามมาตรา 37”และ 

มาตรา 41 “ในกรณีที่ ส0วนราชการได2รับคำร2องเรียน  เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ 

อุปสรรค ความยุ0งยาก หรือป~ญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข2อมูลและสาระตามสมควร ให2เปLนหน2าที่ของส0วน

ราชการนั้น จะต2องพิจารณาดำเนินการให2ลุล0วงไป....” ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว0าด2วยการจัดการเร่ืองราว

ร2องทุกข& พ.ศ. 2552 และมาตรา  ๕๒       ให2องค&กรปกครองส0วนท2องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ&การบริหารกิจการ

บ2านเมืองที่ดี  โดยอย0างน2อยต2องมีหลักเกณฑ&เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก

และการตอบสนองความต2องการของประชาชน  และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห0งชาติ ท่ี  69/2557  ลงวันท่ี  

18 มิถุนายน  พ.ศ. 2557  ต้ังอยู0บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)     

 ซึ่งอำนาจหน2าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข2อร2องเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือ         การละเว2น  

การปฏิบัติหน2าที่โดยมิชอบของเจ2าหน2าท่ี  จึงเปLนเรื่องที่ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต เทศบาลตำบลกุดกว2าง  

จำเปLนต2องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต2องการของประชาชน  บูรณาการจัดการเรื่องราว ร2องทุกข& ร2องเรียน 

แจ2งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก2ไขป~ญหาของประชาชน สร2างภาพลักษณ& และความเชื ่อม่ัน 

ตอบสนองความต2องการของประชาชนเปLน 

 



-๒- 

สำคัญ ภายใต2การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว ร2องทุกข& คือ การปAองกัน การส0งเสริม การรักษา และการฟ��นฟู 

บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย0างสูงสุด      และย่ังยืนต0อไป 

๒. การจัดต้ังศูนย<ปฏิบัติการต#อต5านการทุจริตเทศบาลตำบลกุดกว5าง 

เพื่อให2การจัดการเรื่องราว ร2องทุกข& ร2องเรียน  แจ2งเบาะแสการทุจริต  ภายในกรอบอำนาจ

หน2าที่ของเทศบาลตำบลกุดกว2าง  เปLนไปอย0างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ2านเมืองที ่ดี  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว0าด2วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 

๒๕๔๒  และที่แก2ไขเพิ่มเติม  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๐  แห0งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.

๒๔๙๖  แก2ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  ๕๒  แห0งพระราชกฤษฎีกาว0าด2วย

หลักเกณฑ&และวิธีการบริหารกิจการบ2านเมืองที่ดี        พ.ศ. ๒๕๔๖  จัดตั้งศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต  

เทศบาลตำบลกุดกว2าง   

๓. สถานท่ีต้ัง 

 ตั้งอยู0  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว2าง  หมู0 ๗  ตำบลกุดกว2าง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก0น  

๔๐๒๑๐ 

๔. หน5าท่ีความรับผิดชอบ 

 เปLนศูนย&กลางในการรับเร่ืองร2องเรียนการทุจริต  และให2บริการข2อมูลข0าวสาร  ให2คำปรึกษารับเรื่อง

ป~ญหาความต2องการและข2อเสนอแนะของประชาชน 

๕. วัตถุประสงค< 

 ๑. เพื่อให2การดำเนินงานจัดการข2อร2องเรียนของศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต  เทศบาลตำบลกุด

กว2าง  มีข้ันตอน  กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปLนมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให2มั่นใจว0าได2มีการปฏิบัติตามข2อกำหนด  ระเบียบหลักเกณฑ&เกี่ยวกับการจัดการข2อร2องเรียนท่ี

กำหนดไว2อย0างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖. คำจำกัดความ 

นายกเทศมนตรี  หมายถึง  นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว2าง  ผู2ที่มีอำนาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอน

ต0างๆ เพื่อให2เรื่องร2องเรียน/ แจ2งเบาะแสด2านการทุจริตและประพฤติมิชอบได2รับการแก2ไขและ/หรือเปLนที่ยุติ 

ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบร2องเรียน/แจ2งเบาะแสด2านการทุจริตและประพฤติมิชอบให2เกิดประโยชน&สูงสุด 

เจ2าหน2าที่  หมายถึง  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ2าง  พนักงานจ2างเหมาบริการ  ลูกจ2าง  สังกัด

เทศบาลตำบลกุดกว2าง 

 



-๓- 

เรื่องร2องเรียน  หมายถึง  ความเดือดร2อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน2าที่ต0างๆ ของเจ2าหน2าท่ีสังกัด

เทศบาลตำบลกุดกว2าง  เช0น  การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ&ส0อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติใน

กระบวนการจัดซ้ือ จัดจ2าง ของเทศบาลตำบลกุดกว2าง ข2อเสนอแนะ และ/หรือข2อคิดเห็นต0างๆ 

การร2องร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  หมายถึง  การร2องเรียน/แจ2งเบาะแสด2านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เพ่ือดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด  ผ0านช0องทาง  ๕  ช0องทาง อันได2แก0     

1. ร2องเรียนด2วยตนเอง  ท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว2าง   

2. ร2องเรียนทางไปรษณีย&  สำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว2าง  หมู0 ๗  ตำบลกุดกว2าง     อำเภอหนอง

เรือ   

 - หนังสือร2องเรียน (ลงช่ือผู2ร2องเรียน)    - บัตรสนเท0ห& (ไม0ลงช่ือผู2ร2องเรียน) 

3. เ ว ็ บ ไ ซ ต&  “ เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล ก ุ ด ก ว 2 า ง ”   ศ ู น ย & ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ต 0 อ ต 2 า น ก า ร ท ุ จ ริ ต 

https://www.kudkwang.go.th/ 

4. Facebook  เทศบาลตำบลกุดกว2าง   

https://web.facebook.com/kudkwang.nongrua 

 ๕. Line @ เทศบาลตำบลกุดกว2าง   ID : @ kvr2283j 

 การร2องเรียนกระทำผิดวินัย/ทุจริต  หมายถึง  การร2องเรียนกล0าวหาว0าเจ2าหน2าที ่ของรัฐ ได2แก0  

พนักงานเทศบาล  พนักงานจ2าง  กระทำความผิดทางวินัย โดยมีการฝ�าฝ�นข2อห2ามหรือข2อปฏิบัติที่กฎหมายหรือ

ระเบียบได2กำหนดไว2ว0าเปLนความผิดทางวินัย และได2กำหนดโทษไว2 ทั้งนี้ อาจเปLนทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการ

หรือเร่ืองส0วนตัว 

 ผู2ร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  หมายถึง  ผู2พบเห็นการกระทำอันมิชอบด2านการทุจริตคอร&รัปชั่น มีสิทธิ เสนอ

คำร2องเรียน/แจ2งเบาะแสต0อศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต  

 หน0วยรับเรื่องร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  หมายถึง  ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต  เทศบาลตำบลกุด

กว2าง 

 การดำเนินการ  หมายถึง  การจัดการกับเรื่องร2องเรียน/แจ2งเบาะแสตั้งแต0ต2นจนถึงการได2รับการแก2ไข

หรือได2ข2อสรุป เพ่ือแจ2งผู2ร2องเรียนกรณีท่ีผู2ร2องเรียนแจ2งช่ือ ท่ีอยู0ชัดเจน 

๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   

 ๗.๑  การแต0งต้ังผู2รับผิดชอบจัดการข2อร2องเรียนของหน0วยงาน 

  - จัดต้ังศูนย&/จุดรับข2อร2องเรียนของหน0วยงาน 

  - จัดทำคำส่ังแต0งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

  - แจ2งผู2รับผิดชอบตามคำส่ังเทศบาลตำบลกุดกว2าง  เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 
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 ๗.๒  เร่ืองร2องเรียนการทุจริตท่ีต2องพิจารณาวินิจฉัย 

  - เสนอตามลำดับช้ัน 

  - แต0งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข2อเท็จจริง 

  - ดำเนินการแก2ไข 

  - รายงานผลผู2บังคับบัญชาทราบ 

  - แจ2งผู2ร2องเปLนหนังสือเพ่ือทราบ   

    (กรณีไม0แล2วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน ให2แจ2งผู2ร2องทราบเบ้ืองต2น)  

๘. การรับและตรวจสอบข5อร5องเรียนการทุจริตจากช#องทางต#างๆ  

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข2อร2องเรียนที่เข2ามายังหน0วยงานจากช0องทางต0างๆ  โดยมีข2อปฏิบัติ

ตามท่ีกำหนด  ดังน้ี 

ช#องทาง ความถ่ีในการ    

ตรวจสอบช#องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับข5อ

ร5องเรียน                 เพ่ือ

ประสานหาทางแก5ไข 

ระยะเวลา

ดำเนินการรับข5อ

ร5องเรียนถึงแจ5งให5

ผู5ร5องทราบ 

ร2องเรียนด2วยตนเอง ณ ศูนย&ปฏิบัติการ

ต0อต2านการทุจริตเทศบาลตำบลกุด

กว2าง 

ทุกคร้ังท่ีมีผู2ร2องเรียน   ภายใน ๑ วันทำการ ๑๕  วัน 

ร2องเรียนทางไปรษณีย&/ทางโทรศัพท&

๐๔๓-๒๙๖๓๕๘ 

โทรสาร ๐๔๓-๒๙๖๓๕๘ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ ๑๕  วัน 

ร2องเรียนทางเว็บไซต& 

https://www.kudkwang.go.th/ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ ๑๕  วัน 

ร2องเรียนทาง Facebook   เทศบาล

ตำบลกุดกว2าง 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ ๑๕  วัน 

Line @ เทศบาลตำบลกุดกว2าง   ID : 

@ kvr2283j 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ ๑๕  วัน 
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๙. การบันทึกข5อร5องเรียน 

 ๙.๑ กรอกแบบฟอร&มบันทึกข2อร2องเรียน  โดยมีรายละเอียด คือ  ชื่อ – สกุล  ผู2ร2องเรียน  ที่อยู0  หมาย

เลยติดต0อกลับ  เรื่องร2องเรียน  และสถานที่เกิดเหตุ  เอกสารประกอบการร2องเรียน เช0น  สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน  เปLนต2น 

 ๙.๒ ทุกช0องทางท่ีมีการร2องเรียน  เจ2าหน2าท่ี  ต2องบันทึกข2อร2องเรียนลงบนสมุดบันทึกข2อร2องเรียน  

๑๐. หลักเกณฑ<ในการรับเร่ืองร5องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๑๐.๑  ใช2ถ2อยคำหรือข2อความสุภาพ  ประกอบด2วย 

  ๑)  ช่ือ  ท่ีอยู0ของผู2ร2องเรียน/แจ2งเบาะแสชัดเจน 

  ๒)  วัน  เดือน  ป�  ของหนังสือร2องเรียน/แจ2งแบบแส 

  ๓)  ข2อเท็จจริง  หรือพฤติการณ&ของเรื่องที่ร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  ปรากฏอย0างชัดเจนว0ามีมูล

ข2อเท็จจริงหรือชี้ช0องทางแจ2งเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริตของเจ2าหน2าที่  ชัดแจ2งเพียงที่สามารถดำเนินการ

สืบสวน/สอบสวนได2 

  ๔)  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุและพยานบุคคล  (ถ2ามี) 

 ๑๐.๒  ข2อร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  ต2องเปLนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ  มิได2หวังสร2างกระแสหรือสร2างข0าวท่ี

เสียหายต0อบุคคลอ่ืนหรือหน0วยงานท่ีเก่ียวข2อง 

 ๑๐.๓  เปLนเรื่องที่ผู2ร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  ได2รับความไม0ชอบธรรม  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน2าท่ี

ต0างๆ  ของเจ2าหน2าท่ีสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว2าง 

 ๑๐.๔  เร่ืองร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  ท่ีมีข2อมูลไม0ครบถ2วน  ไม0เพียงพอ  หรือไม0สามารถหาข2อมูลเพ่ิมเติม

ได2ในการดำเนินการตรวจสอบหาข2อเท็จจริง  สืบสวน  สอบสวน  ให2ยุติเรื่อง  หรือรับทราบเปLนข2อมูล  และเก็บ

เปLนฐานข2อมูล 

 ๑๐.๕  ไม0เปLนคำร2องเรียนท่ีเข2าลักษณะดังต0อไปน้ี 

  ๑)  คำร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  ที่เปLนบัตรสนเท0ห&  เว2นแต0บัตรสนเท0ห&ระบุพยานหลักฐาน

แวดล2อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวนสอบสวนต0อไปได2  ซึ่งเปLนไปตาม   มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  

๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  จึงจะรับไว2พิจารณาเปLนการเฉพาะเร่ือง 

  ๒)  คำร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  ที่เข2าสู0กระบวนการยุติธรรมแล2ว  หรือเปLนเรื่องที่ศาลได2มีคำ

พิพากษาหรือคำส่ังท่ีสุดแล2ว 
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  ๓)  เรื ่องร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  ที่อยู0ในอำนาจหน2าที่ของหน0วยงานที่มีหน2าที่รับผิดชอบ

โดยตรงหรือองค&กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว2เปLนการเฉพาะ  เว2นแต0คำร2องเรียนจะระบุว0าหน0วยงานดังกล0าวไม0

ดำเนินการหรือดำเนินการแล2ว  ยังไม0มีผลความคืบหน2า  ท้ังน้ี  ข้ึนอยู0กับดุลพินิจของผู2บังคับบัญชา 

  ๔)  คำร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  ท่ีเกิดจากการโต2แย2งสิทธิระหว0างบุคคลต0อบุคคลด2วยกัน 

  นอกเหนือจากหลักเกณฑ&ดังกล0าวข2างต2นแล2ว  ให2อยู0ในดุลพินิจของผู2บังคับบัญชาว0าจะรับไว2

พิจารณาหรือไม0  เปLนเร่ืองเฉพาะกรณี 

๑๐.๖  รับเรื่องราวข2อร2องเรียน/ร2องทุกข& เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอุปสรรค ความยุ0งยากหรือป~ญหา

อ่ืนใดจากประชาชน หน0วยงาน องค&กรต0างๆ แล2วทำการประเมิน วิเคราะห& ตรวจสอบข2อเท็จจริงเบ้ืองต2น 

 ๑๐.๗ ในเบื้องต2นให2ถือเปLนความลับของทางราชการ หากเปLนบัตรสนเท0ห& ให2พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ

หลักฐาน กรณีแวดล2อมปรากฏชัดแจ2ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน0นอน 

 ๑๐.๘   ประสานการปฏิบัติให2ส0วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลกุดกว2างดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข2อง  และ

สามารถขอให2บุคคลในสังกัดส0วนราชการนั้นให2ถ2อยคำหรือข2อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ  เพื่อประโยชน&สำหรับ

การน้ันได2 

 ๑๐.๙  กรณีที่อาจเกี่ยวข2องกับคดี หรืออาจก0อให2เกิดเปLนคดีความได2 ให2แจ2งรายละเอียดเฉพาะที่ส0วน

ราชการเจ2าของเรื่องจะสามารถนำไปพิจารณาดำเนินการต0อไปได2 โดยอาจมีการปกป�ดข2อความตามคำร2องบางส0วนก็

ได2  ท้ังน้ี หากส0วนราชการเจ2าของเร่ืองประสานขอทราบข2อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให2พิจารณาเปLนรายกรณี 

๑๑. การประสานหน#วยงานเพ่ือแก5ไขข5อร5องเรียนและการแจ5งกลับผู5ร5องเรียน 

 ๑๑.๑  ให2ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต เทศบาลตำบลกุดกว2าง  แจ2งการดำเนินการจัดการข2อ

ร2องเรียนเบื้องต2นหรือผลการตรวจสอบเรื่องร2องเรียนให2ผู2ร2องเรียนทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต0วันที่ได2รับ

เร่ืองร2องเรียน 

๑๑.๒  กรณีเรื่องร2องเรียนนั้น  ผู2บังคับบัญชามอบหมายให2อยู0ในอำนาจหน2าที่ของกองหรือสำนักใด  ให2

กอง/สำนักนั้นรายงานผลให2ผู2ร2องเรียนทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต0วันที่ได2รับเรื่องร2องเรียน  และสำเนาให2

เจ2าหน2าท่ีศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต  เพ่ือจะได2รวบรวมสรุปรายงานการดำเนินงานต0อไป 

 ๑๑.๓  กรณีที่เกี่ยวข2องกับเจ2าหน2าที่ของรัฐหรือหน0วยงานอื่น ให2ส0งเรื่องให2หัวหน2าส0วนราชการหรือ

เหนือกว0าส0วนราชการต2นสังกัดของผู2ถูกร2อง หรือส0งเรื่องให2ส0วนราชการหรือหน0วยงานที่มีอำนาจหน2าท่ีในการ

สืบสวนเร่ืองร2องเรียนของส0วนราชการหรือหน0วยงานน้ันเปLนการเฉพาะ 

 

 

 



-๗- 

๑๒. ติดตามการแก5ไขข5อร5องเรียน 

 ให2เจ2าหน2าท่ีท่ีเก่ียวข2อง  รายงานผลให2ทราบภายใน  ๑๕  วันทำการ  เพ่ือเจ2าหน2าท่ีศูนย&ปฏิบัติการ

ต0อต2านการทุจริต  จะได2แจ2งผู2ร2องเรียนทราบต0อไป 

๑๓. การรายงานผลการจัดการข5อร5องเรียนการทุจริตของหน#วยงาน 

 - รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข2อร2องเรียน  หลังจากสิ้นป�งบประมาณ                   ให2

นายกเทศมนตรีตำบลเทศบาลตำบลกุดกว2างทราบ 

 - รวบรวมรายงานสรุปข2อร2องเรียน  หลังจากสิ้นป�งบประมาณ  เพื่อนำมาวิเคราะห&การจัดการข2อ

ร2องเรียนในภาพรวมของหน0วยงาน  เพ่ือใช2เปLนแนวทางในการแก2ไข  ปรับปรุง  พัฒนาองค&กรต0อไป 

๑๔. มาตรฐานงาน 

 การดำเนินการแก2ไขข2อร2องเรียนการทุจริตให2แล2วเสร็จ  ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 -กรณีได2รับเรื่องร2องเรียน  จากช0องทางการร2องเรียน  เช0น  ร2องเรียนด2วยตนเอง / ทางไปรษณีย&,ทาง

โทรศัพท& / เว็บไซต& / Face book / line  ให2ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต  เทศบาลตำบลกุดกว2าง  

ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส0งเรื่องต0อให2เจ2าหน2าที่ผู2รับผิดชอบ  ดำเนินการแก2ไขเรื่องร2องเรียนให2แล2ว

เสร็จภายใน  ๑๕  วันทำการ  และแจ2งการดำเนินการให2        ผู2ร2องเรียนทราบ 

๑๕. แบบฟอร<ม 

 - แบบฟอร&มใบรับแจ2งเหตุเร่ืองร2องเรียนการทุจริต 

๑๖. ช#องทางการร5องเรียน 

 ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต  เทศบาลตำบลกุดกว2าง  สำนักงานเทศบาลตำบลกุดกว2าง  หมู0  ๗  

ตำบลกุดกว2าง   อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก0น  ๔๐๒๑๐  หรืองานรับเร่ืองราวร2องทุกข&  สำนักปลัดเทศบาล  

เทศบาลตำบลกุดกว2าง 

 เบอร&โทรศัพท& /โทรสาร. ๐๔๓-๒๙๖๓๕๘  

 เว็บไซต&เทศบาลตำบลกุดกว2าง   https://www.kudkwang.go.th/ 

Facebook เทศบาลตำบลกุดกว2าง https://web.facebook.com/kudkwang.nongrua 

Line @ เทศบาลตำบลกุดกว2าง   ID : @ kvr2283j 

๑๗.  จัดทำโดย 

 ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต  เทศบาลตำบลกุดกว2าง 

  

 



-๘- 

๑๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร5องเรียนการทุจริต 

กระบวนการจัดการเร่ืองร2องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องร2องการทุจริต 

ศูนย&ปฏิบัติการต0อต2านการทุจริต 

เทศบาลตำบลกุดกว2าง 

คณะกรรมการศูนย&ฯรับเรื่อง      

เสนอนายกเทศมนตรี พิจารณา  (๑ วัน) 

๑.ร2องเรียนด2วยตนเอง 

๒.ร2องเรียนทางไปรษณีย&  /โทรศัพท& 

๐๔๓-๒๙๖๓๕๘ 

๓.ร2องเรียนทาง เว็บไซต& เทศบาลตำบลกุด

กว2าง https://www.kudkwang.go.th/ 
 

 

รายงานผลการตรวจสอบ 

ดำเนินการรายงานผลให2

นายกเทศมนตรีทราบ 

แจ2งผลให2ผู2ร2องเรียนทราบ 

 

แจ2งผู2ร2องทราบ 

(๑๕  วัน) 

๔. facebook  เทศบาลตำบลกุดกว2าง  

https://web.facebook.com/kudkwang.nongrua 

 
 

 

๕. Line @ เทศบาลตำบลกุดกว2าง   

 ID : @ kvr2283j 

แจ2งผลให2ผู2ร2องทราบ

เบื้องต2น  (๑๕ วัน) 

ดำเนินการตรวจสอบ 

ข2อเท็จจริง 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร<มเร่ืองร5องเรียนการทุจริต 

ข5อมูลผู5ร5องเรียน 

เลขประจำตัวประชาชน.............................................................คำนำหน2าช่ือ…………………….…………………………… 

ช่ือ-นามสกุล........................................................................................อายุ.................ป�  เพศ ¨ ชาย   ¨ หญิง 

อาชีพ............................................... ตำแหน0ง................................................สังกัด............................................... 

ท่ีอยู0ป~จจุบันของผู2ร2องเรียน เลขท่ี...................หมู0ท่ี......................................ซอย.................................................... 

ถนน...............................................แขวง/ตำบล...........................................เขต/อำเภอ......................................... 

จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย&.......................................................................................  

 โทรศัพท&มือถือ............................................e-mail…………………………………………………………………………………….. 

บุคคลท่ีต5องการร5องเรียน 

ช่ือ-นามสกุล.................................................................................ตำแหน0ง.............................................................. 

สังกัด............................................... หรือช่ือกลุ0ม/คณะท่ีต2องการร2องเรียน............................................................. 

หัวข2อเร่ืองท่ีร2องเรียน

................................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดเร่ืองท่ีร2องเรียน   

(โปรดระบุวัน เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ รายละเอียดของเหตุการณ&ท่ีเกิดข้ึน พยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ี

สามารถตรวจสอบได2) 

 ................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 


