คู่มือการปฏิบัติงาน
งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สานักงานเขตคลองเตย
599 แยกกล้วยนาไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การส่ง เสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี เครือข่าย ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกําหนด
เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือความสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สําคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจาก ช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติ การ
ต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ประกอบด้วย
1) เว็บไซด์สํานักงาน กทม. https://official.bangkok.go.th/questionnaire-detail/32
2) เว็ บ ไซด์ สํ า นั ก งานเขต https://webportal.bangkok.go.th/khlongtoei/page/top/1855/
ร้องเรียนทุจริต/
3) ติดต่อผ่านทางไปรษณีย์โดยทําหนังสือราชการถึง สํานักงานเขตคลองเตย 599 แยกกล้วยน้ําไท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย 10110
4) ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ฝ่ายปกครอง สํานักงานเขตคลองเตย โทร. 02 249 9705
5) ทาง Facebook : facebook.com/khlongtoei599/ สํานักงานเขตคลองเตยโดยผ่านทาง ช่อง Inbox
6) ติดต่อผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ klongtoei_district@yahoo.co.th
การติดต่อและการสอบสวน เป็นเรื่องลับ เป็นกรณีบุคคล อาจไม่สามารถ เปิดเผยข้อมูล ที่ทําผิดจนกว่า
คดีความจะยุติ

1. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ การส่ง เสริม และคุ้ มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้ างการมี ส่วนร่วมจากทุ กภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกําหนดเป้าหมายการ
พัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตาม แผนงานโครงการที่วางไว้ไ ปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ
เชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาต่ อ การบริ ห ารราชการของหน่ ว ยงาน นํ า ไปสู่ ค่ า ดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ข องประเทศไทย
(CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่ สํ า คั ญ ในการรั บ แจ้ ง เบาะแสและเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ประสาน ติ ด ตาม หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรื่ องร้ อ งเรี ย นทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นการ
ปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กําหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ
การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วน ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ทีจ่ ะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน
หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอํานาจหน้าที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
ภายใต้การอภิบาลระบบการรับ เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์คือการป้องกัน ส่งเสริม การรั กษาและการฟื้นฟูบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทาง การดําเนินงาน
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้ันใจว่
ม่ ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ ประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ในการปฏิบัติงาน
4) 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)

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ ในการดํ าเนินการเสริ ม สร้างความเข้ม แข็ง และเป็น เครือ ข่ายสํ า คัญ ในการขั บ เคลื่ อ น
นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้ง บูรณาการเชื่อมโยงกับ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบของส่ ว น
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด และกํากับให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง
จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) เว็บไซด์สํานักงาน กทม. https://official.bangkok.go.th/questionnaire-detail/32
2) เว็ บ ไซด์ สํ า นั ก งานเขต https://webportal.bangkok.go.th/khlongtoei/page/top/1855/
ร้องเรียนทุจริต/
3) ติดต่อผ่านทางไปรษณีย์โดยทําหนังสือราชการถึง สํานักงานเขตคลองเตย 599 แยกกล้วยน้ําไท แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย 10110
4) ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ฝ่ายปกครอง สํานักงานเขตคลองเตย โทร. 02 249 9705
5) ทาง Facebook : facebook.com/khlongtoei599/ สํานักงานเขตคลองเตยโดยผ่านทาง ช่อง Inbox
6) ติดต่อผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ klongtoei_district@yahoo.co.th
การติดต่อและการสอบสวน เป็นเรื่องลับ เป็นกรณีบุคคล อาจไม่สามารถ เปิดเผยข้อมูล ที่ทําผิดจนกว่าคดีความ
จะยุติ

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ นามสกุลจริงของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ช่องทางติดต่อกลับ
4) ชื่อ-นามสกุล ผู้กระทําผิด (หากทราบ)
5) รายละเอียดการกระทําความผิด

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ กทม.

ตรวจสอบ ออกเลข

แจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ สานักงาน
เขต

เสนอผู้บริหาร

แจ้งเรื่องผ่าน ไปรษณีย์
แจ้งเรื่องผ่าน
โทรศัพท์ 02 249 9705

สานักงานเขตคลองเตย
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ตั้งคณะกรรมการฯ สอบ

แจ้งเรื่องผ่าน Email

แจ้งผู้ร้อง

สอบสวน
ข้อเท็จจริง

klongtoei_district@yahoo.co.t
h

แจ้งเรื่องผ่าน facebook
facebook.com/khlongtoei599
/

ยุติเรื่อง
ไม่ยุติเรื่อง

ดาเนินการทางวินัย

รายงานผู้บริหาร

จบ

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือ ถึงผู้บังคับบัญ ชา
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ /ตอบข้อซักถาม
ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อทราบเบื้องต้น ภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ ดําเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็ บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ ประมวลผล และ
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง

