คู่มือ/แนวการปฏิบัติการจัดการ
กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

คํานํา

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีบทบาทหน้าที่หลักในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนา นํา กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติต ามแผนงาน/
โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่
สําคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูน ย์ป ฏิบัติการต่อต้า นการทุจริต องค์การบริห ารส่ว นตํา บลทรายขาว ได้ท บทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจั ด เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสด้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเพื่ อ เป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (Work
Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือคู่มือการปฏิบัติงานกระบวน การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนําไปเป็นมาตรฐานอย่าง
มีคุณภาพ

บทที่ 1
บทนํา

1.หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีบทบาทหน้าที่หลักในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปราม
และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกําหนดเป้าหมายการ
พัฒนา นํากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ
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 องเรี ย น ประสาน ติ ด ตาม หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรีย นทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรีย นของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อ ต้า นการทุจริต 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ที่ทํา การองค์ก ารบริหารส่ว นตํา บลทรายขาว หมู่ที่ 3 ตํา บล
ทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีหรือกล่องรับความเห็นหน้าที่ทําการ 2) เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว https://www.saikhao.go.th/index.php 3) เฟชบุ๊ค “อบต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี” 4.
เบอรโทร์สํานักงาน 073-467447/เบอร์โทรผู้บริหาร 086-2915579 ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการ
ตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กําหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็น
หนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่
กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การทุจริต การปฏิบัติห รือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่ว นราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูน ย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบล
ทรายขาว เพื่อให้แนวทางการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นสําคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา
และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทาง การดําเนินงาน
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
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
มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง
จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว หมู่ที่ 3 ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หรือกล่องรับความเห็นหน้าที่ทําการ
2) เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3) เฟชบุ๊ค “อบต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี”
4)เบอรโทร์สํานักงาน 073-467447/เบอร์โทรผู้บริหาร 086-2915579
5.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ ข องร้ อ งเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/เรื่ อ งแจ้ ง เบาะแส ปรากฏอย่ า งชั ด เจนว่ า มี มู ล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนได้
4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
-ใช้ถ้อยคําสุภาพหรือข้อความสุภาพ

-46. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
อบต.ทรายขาว

1.ร้องเรียนด้วยตนเองที่ทําการ
อบต.ทรายขาว
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
https://www.saikhao.go.th

ลงทะเบียนรับ/ประสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

/index.php
3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
073-467447/086-2915579

4. ร้องเรียนช่างทางเฟชบุ๊ค
อบต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ยุติเรื่องแจ้ง
ผู้ร้องเรียน

ไม่ยุติแจ้งเรื่อง
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินการ /ตอบข้อซักถาม
ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อทราบเบื้องต้น ภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและสรุป
วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดําเนินการรับ
ช่องทาง
ข้อร้องเรียน เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วันทําการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทําการ
ร้องเรียนผ่านเบอร์โทร
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทําการ
ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน
ภายใน 15 วันทําการ

หมายเหตุ

