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คำนำ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เทศบาลตำบลกรูด มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง  
วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน  โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน  โครงการที่วางไว้  
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน  ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางต่างๆ ที่เทศบาลได้กำหนดไว้ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในสำนักงานเทศบาล
ตำบลกรูดเป็นไปในทางเดียวกัน  เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และอำนวยความสะดวก
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยได้รวบรวมแนวทางการ
ดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและ
เพ่ือเป็นวิธีการปฏิบัติงาน  (work  Instruction)  สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
เทศบาลตำบลกรูด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต  จะเป็นประโยชน์สำหรับ
หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          สำนักปลัด เทศบาลตำบลกรูด 
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คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่งร้องเรียนการทุจริต 
ของเทศบาลตำบลกรดู 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เทศบาลตำบลกรูด มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง   
วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และ
รับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในการป้องกันและปราบปรามการ
ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลกรูด  การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลกรูด  ทุก
ระดับ  กำหนดมาตรการ ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้  คือ  ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ประชาชนได้รับบริการที่ดี  มีความพึงพอใจ  เชื่อมั่น  และศรัทธาต่อการบริหารราชการของ
หน่วยงาน นำไปสู่ดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย  (CPI : corruption  Perception Index)  นอกจากนี้  ยัง
มีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน  ประสาน  ติดตาม  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  โดย
มี 7  ช่องทาง  ประกดอบด้วย  (1)  ด้วยตนเอง  เทศบาลตำบลกรูด  หมู่ที่  1  ตำบลกรูด  อำเภอกาญจน
ดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (2)  เว็บไซต์เทศบาลตำบลกรูด  www.krut.go.th  (3)  เฟสบุ๊ค “ทต.กรูด”   
(4)  โทรศัพท์หมายเลข  077-297189  โทรสารหมายเลข  077-297189  (5)  อีเมลล์ เทศบาล  
krut2563@gmail.com  (6) ตู้รับความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  (7) ทางไปรษณีย์  เทศบาล
ตำบลกรูด  หมู่ที่  1  ตำบลกรูด  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84160   ในส่วนการปฏิบัติงาน
ดำเนินการตามกระบวนการซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 83 กำหดว่า “ เมื่อส่วนราชการได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลา
กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Govermance)   
 ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลกรูด จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เทศบาล
ตำบลกรูด จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
2.  การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลกรูด 
 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
 
3.  สถานที่  

http://www.krut.go.th/
mailto:krut2563@gmail.com


 หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

-2- 
4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในเทศบาลตำบลกรูด 
 
5.  วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลกรูด  มีขั้นตอนกระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  พัฒนาให้
การทำงานเป็นมืออาชีพ  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ ให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงประบวนการในการปฏิบัติงาน 
 2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ  หลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 3 ) เพ่ื อ พิทั กษ์ สิ ท ธิของประชาชนและผู้ ร้ องเรียน/แจ้ ง เบ าะแส  ตามหลักธรรมาภิบ าล  
(Good Govermance) 
 4)  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย  และมาตรการต่างๆ  ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 1.  เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ  รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 2.  ประสาน  เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของส่วนราชการ 
 3.  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต   การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
 4.  คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 5.  ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.  ติดตาม  ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7.  ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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7. คำจำกัดความ 
 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
สังกัดเทศบาลตำบลกรูด เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือ พบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ของเทศบาลตำบลกรูด 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น เช่น มีสิทธิ
เสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเทศบาลตำบลกรูด หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ดำรงธรรม  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลกรูด 
 การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 
 
8. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลกรูด หมู่ที่  1  ตำบลกรูด  
อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 2) ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตำบลกรูด หมู่ที ่1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84160 
 3) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 07-7297-189 โทรสาร 07-7297-189 
 4) ตู้รับความคิดเห็น/รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลกรูด 
 5) เว็ปไซต์ www.krut.go.th 
 6) Facebook ทต. กรูด 
 7) E-mail : krut2563@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:krut2563@gmail.com
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ภาพช่องทางการร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krut2563@gmail.com

   
Facebook ทต.กรูด 

   

       077-297189  

 
สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด 
หมู่ที่  1  ตำบลกรูด  
อำเภอกาญจนดิษฐ ์
จังหวัดสุราษฎรธ์านี  84160 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด 
หมู่ที่  1  ตำบลกรูด  
อำเภอกาญจนดิษฐ ์
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

                             

www.krut.go.th 

ตู้รับความคิดเห็น 
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9. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

   

   

 

 

 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติจากช่องทาง 
- จดหมายร้องเรียน (ไปรษณีย์)   
- หนังสือจังหวัด/อำเภอ 
- โทรศัพท/์โทรสาร   
- เฟซบุ๊ค  
- กล่องรับแสดงความคดิเห็น/เรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข ์
- ร้องเรียนด้วยตนเอง 
   

เทศบาลตำบลกรูด เรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

จากเว็บไซต ์
www.krut.go.th 

แผนผังขั้นตอนการกระบวนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลกรูด 

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ทะเบียนหนังสือรับ 
เทศบาลตำบลกรูด 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 
- เสนอตามลำดับขั้น 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ดำเนินการแก้ไข 
- รายงานผลผู้บังคับบัญชา 
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพ่ือทราบ 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
และเสนอผู้บังคับบัญชาการสั่งการ 

ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบไป
ดำเนินการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
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10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลกรูด รับเรื่องร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียน  7  ช่องทาง ลงในทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต 
  2.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  คัดแยกหนังสือ  วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตแลประพฤติมิชอบ 
  3.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปทราบและพิจารณา 
  4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
  5.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  แจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์  เพ่ือทราบเบื้องต้น
ภายใน  15  วัน  
  6.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมล
ผลและสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
  8.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  จัดเก็บเรื่องในแฟ้มเอกสาร 
 
11. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้องร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามาเทศบาลตำบลกรูดจาก
ช่องทางต่าง ๆโดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 
077-297-189 

ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.krut.go.th 

ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านทาง Facebook ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนทาง E-mail ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  
 

http://www.krut.go.th/


 
 

-7- 
 
12. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 12.1  ให้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
  3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากกอย่างชัดเจนว่ามี
มูลข้อเท็จจริงหรือช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถสืบสวน/
สอบสวนได ้
  4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 12.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 12.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลกรูด 
 12.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบข้อมูลและเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 
 12.5 ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้  ซึ่งเป็นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 22 
ธันวาคม 2561 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
  2) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำ
พิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแล้ว 
  3) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ดำเนินการหรือดำเนินการและยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
  4) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือเป็น
เรื่องเฉพาะกรณ ี
13. การบันทึกการร้องเรียน 
 1) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่  
หมายเลขติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ 
 2) ทุกช่องทางที่ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดทะเบียนคุมรับเรื่อง
รอ้งเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลกรูด 
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14.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 
 1) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ ในอำนาจหน้าที่ของกองหรือสำนักให้หน่วยงานนั้นรายงานผล             
ให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสำเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์      
จำนวน 1 ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานไตรมาสต่อไป 
 2) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  ดำเนินการโดยตรง
ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
 
15. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 1) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำเดือน รายงานให้เทศบาลตำบลกรูด
ทราบทุก 6  เดือน  ปีละ  2  ครั้ง   
 2) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 
 

แบบคำร้องเรียน / แจง้เบาะแส 

       เขียนที่...........................................................                
          วันที่................เดือน.....................................พ.ศ.................. 

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

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกรูด 

 ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล..........................................อายุ.........ป ี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่........ตำบล........................ อำเภอ................................จงัหวัด........................... 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...............................................อาชีพ.......................................................................... 
มีความประสงค์ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  การทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกรูด   เพ่ือให้พิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา  เรื่อง 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
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