
 
คู่มือ 

การปฏบิัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
                      

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลลำพาน 

 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 



 

                                                    คำนำ 

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพาน มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง 
วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 

                     ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการการร้องเรียนการร้องทุกข์  เกี่ยวกับการกระทำ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลลำพาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและ
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   จงึได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
โดยได้รวบรวมแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือให้เป็นแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 

 

 

                                                                                ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
                                                                                      เทศบาลตำบลลำพาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง                                                                                              หน้า 

หลักการและเหตุผล                                                                                ๑ 

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพาน                              ๑ 

สถานที่ตั้ง                                                                                              ๑ 

วัตถุประสงค์                                                                                            ๑ 

คำจำกัดความ                                                                                       ๒ 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน                                                                                   ๒ 

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                         ๒ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                 ๓ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ                                               ๓ 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ            ๔ 

การบันทึกข้อร้องเรียน                                                                                 ๕ 

การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาและแจ้งกลับผู้ร้องเรียน                      ๕ 

รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน                                               ๕ 

ภาคผนวก                                                                                                          ๖ 

แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต                                                            ๗ 

 

 

 

                                                             

              



 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลลำพาน 

**************************** 

 ๑. หลักการและเหตุผล 

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพาน มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง 
วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง โดยปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

              ซึ่งตามอำนาจหน้าที่ให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการการร้องเรียนการร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำ
ทุจริต ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่อาจเกิดข้ึนในเทศบาลตำบลลำพาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต โดยได้รวบรวมแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลตามภารกิจ 

๒. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลลำพาน 
          ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

๓. สถานที่ตั้ง 
         หมู่ที่ ๕ บ้านวังยูง  สำนักงานเทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 

๔. หน้าที่รับผิดชอบ                                                                       
         เป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวในการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลลำพาน 

๕. วัตถุประสงค์ 
            ๕.๑ เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลลำพานมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/กระบวนการและแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
              ๕.๒ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์/ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              ๕.๓ เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชน และผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 
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๖. คำจำกัดความ 
              ร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆโดยทุจริตของเจ้าหน้าที่
สังกัดเทศบาลตำบลลำพานเช่น การประพฤติปฏิบัติมิชอบหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหรือพบความผิดปกติ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลลำพาน 
              ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึงประชาชนทั่วไปหรือผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริต
คอรัปชั่น มีสิทธิเสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
             เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ /ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลลำพาน  หน่วยรับ
เรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแส หมายถึงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพาน  
             การดำเนินการ  หมายถึง การจัดการกับเรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั ้งแต่เริ ่มต้นจนถึงสิ ้นสุด
กระบวนการ/ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ข้อสรุป แจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องมีชื่อท่ีอยู่ที่ชัดเจน 

๗. ช่องทางการร้องเรียน 
             ๗.๑ แจ้งด้วยตนเอง :  ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพาน 
             ๗.๒ ทางไปรษณีย์ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพานเทศบาลตำบลลำพาน  
เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๕  ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐ 
             ๗.๓ หมายเลขโทรศัพท์ :  ๐๔๓ ๘๔๐๓๒๘ 
             ๗.๔ ตู้แสดงความคิดเห็น :  ตู้รับเรื่องราวร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพาน 
             ๗.๕ เว็ปไซตข์องเทศบาลตำบลลำพาน  : www.lumphan.go.th 
 
๘. ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
              รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/จดหมายร้องเรียน/หนังสือร้องเรียน/เว็ปไซต์ /เฟสบุ๊ค    
              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพาน 
              ลงทะเบียนรับ/เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
              ตรวจสอบ/แจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 
              เสนอตามลำดับชั้น/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/ดำเนินการแก้ไข/รายงาน     
ผู้บังคับบัญชาทราบ/แจ้งหนังสือให้ผู้ร้องทราบ 

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
             ๙.๑ ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพาน 
             ๙.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลลำพาน 
             ๙.๓ แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง 
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๑๐.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ช่องทาง 
การตรวจสอบ

ช่องทาง 
ระยะเวลาดำเนินการ / 

รับเรื่องราว 
ระยะเวลาตรวจสอบ หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้อง ภายใน ๑วัน ทำการ ภายใน ๑๐วัน ทำการ  

ทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน ๑วัน ทำการ ภายใน ๑๐วัน ทำการ  
ทางโทรศัพท์ ทุกครั้ง ภายใน ๑วัน ทำการ ภายใน ๑๐วัน ทำการ  
ผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน ทุกครั้ง ภายใน ๑วัน ทำการ ภายใน ๑๐วัน ทำการ  

ทางเว็ปไซต์ ทุกครั้ง ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๐ วันทำการ  

 เฟสบุ๊ค ทุกครั้ง ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๐ วันทำการ  

                                                      
๑๑. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 
        ๑๑.๑ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพประกอบด้วย 
         ชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
         วัน/เดือน/ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส                                                         
        ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องราวที่แจ้งเบาะแสปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลกรณีของข้อเท็จจริงชี้
ช่องทางเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดำเนินการสอบสวนได้                                                               
        ระบุพยานหลักฐาน/เอกสาร/พยานวัตถุ/พยานบุคคลถ้ามี 
        ๑๑.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        ๑๑.๓ ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจากเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลลำพาน 
        ๑๑.๔ เรื่องราวร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
การดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ยุติเรื่อง 
        ๑๑.๕ ให้เป็นคำร้องที่เข้าลักษณะต่อไปนี้ 
        -   คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์  เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ที่มีการระบุพยานหลักฐานที่ชัดเจน
เพียงพอสามารถสืบสวนสอบสวนได้/จึงรับไว้พิจารณา 

-   คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว/ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว 
-   คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที ่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กรอิสระที่

กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเว้นแต่หน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องไม่พิจารณาให้ขึ ้นอยู ่กับดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา 
        -   คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกันนอกเหนือจากท่ีระบุไว้
ในข้างต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เฉพาะเป็นกรณีไป 



                                                           ๕ 

๑๒. การบันทึกข้อร้องเรียน 
              ๑๒.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนโดยรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของ       
ผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ /เรื่องราวร้องเรียนการทุจริต/พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องสถานที่เกิดเหตุ 
             ๑๒.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกไว้ในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                             

๑๓.  การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 
             ๑๓.๑   หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดเช่นของกองไหน ให้หน่วยงานแจ้งกอง
นั้นรับผิดชอบรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและ
สำเนาหนังสือให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ   ทราบเพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 
            ๑๓.๒  หากเรื่องใดผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ดำเนินการโดยตรงให้เจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์รายงานผู้ร้องภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

๑๔.  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
           ๑๔.๑  รวบรวมและรายงานสรุปผลการร้องเรียนประจำไตรมาสให้นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน ทราบ
(หากมีการร้องเรียน) 
           ๑๔.๒  รวบรวมรายงานสรุปผลการร้องเรียนประจำปีให้นายกเทศมนตรีตำบลลำพานทราบ  หลังสิ้น
ปีงบประมาณเพื ่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของ
หน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาคผนวก 

 

 

                      

                                      
 



                    ๗               

                                   แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  (ด้วยตนเอง) 

                                              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

                                      เทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ์                        
วันที่...........เดือน......................................พ.ศ........... 

เรื่อง.................................................................................... 

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน 

                      ข้าพเจ้า...................................................................... ......อายุ..............ป ีอยู่บ้านเลขท่ี...............
หมู่ที่...........ตำบล................................อำเภอ............................จังหวัด............................อาชีพ................................
ตำแหน่ง......................................................เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน................................................................
ออกโดย...............................................ออกวันที่ .....................................บัตรหมดอายุ..............................................
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อด้านการทุจริตเพ่ือให้เทศบาลตำบลลำพานพิจารณาดังนี้
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. .......................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................. ................................................................................................... ................... 

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อเท็จจริงข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้แก่ 

๑................................................................................................. ........จำนวน..................ฉบับ/ชุด 
๒............................................................................................... .........จำนวน...................ฉบับ/ชุด 
๓.............................................................................................. ............จำนวน..................ฉบับ/ชุด 
 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                                                              

                                                                                           

                                             (ลงชื่อ) ...................................................... 
               (…………………………………………………) 

 


