คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

คำนำ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่ วนตำบลเกาะเปาะ มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนิ นงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคี เครื อ ข่ า ย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
โดยร่ วมกำหนดเป้ าหมายการพัฒ นากลยุ ท ธ์ไปสู่ การปฏิ บัติต ามแผนงาน/โครงการที่ วางไว้ไปสู่ เป้ าหมาย
เดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส ำคัญในการประสาน
ติดตามหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องเกี่ย วกับ การจั ดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช อบจากช่องทาง
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ อบต เกาะเปาะ
หมู่ 1 ตำบลเกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่อง
ทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ http:// kohpoh.go.th 3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะเปาะ” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะเปาะ ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัด การเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบเพื่ อเป็ น วิธีป ฏิบั ติงาน (Work Instruction) สอดรับ กับ กระบวนการจั ดการเรื่องร้องเรียน/
ร้ อ งทุ ก ข์ ข องสำนั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเกาะเปาะ หวั งเป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์
สำหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

บทที่ 1
บทนำ
1.หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนิ นงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
การส่ งเสริ ม และคุ้ม ครองจริย ธรรมของส่ ว นราชการ ให้ ส อดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมบุ ค ลากรองค์ ก าร
บริหารส่วนตำบลเกาะเปาะทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์
การป้ องกัน การส่ งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติต ามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่ เป้าหมาย
เดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ
เชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาต่ อ การบริ ห ารราชการของหน่ ว ยงาน นำไปสู่ ค่ า ดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ข องประเทศไทย
(CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส ำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี๔ ช่องทางประกอบด้วย1) ตู้ไปรษณีย์ อบต.เกาะเปาะ
หมู่ 1 ตำบล เกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี 94170 2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่อง
ทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ http://www. kohpoh.go.th 3) เฟซบุ๊ค “องค์การ
บริห ารส่วนตำบลเกาะเปาะ” ๔) กล่ องรับ เรื่องร้องเรียนการทุจ ริตในองค์การบริห ารส่ วนตำบลเกาะเปาะ
ในส่วนการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดว่า
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการ
ดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก ำหนดบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น
การปฏิ บั ติห น้ าที่โดยมิช อบของเจ้ าหน้ าที่ ส่ ว นราชการ จึงเป็ น เรื่อ งที่ ศูนย์ ปฏิ บั ติการต่อ ต้าน การทุ จริต
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเกาะเปาะจำเป็ น ต้ อ งดำเนิ น การเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
นอกจากนี้ยั งได้บู รณาการร่วมกับศูน ย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะเปาะ
เพื่อให้แนวทางการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม
การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและ
ยั่งยืนต่อไป
/๒. วัตถุประสงค์...

-๒2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทาง
การดำเนิ น งานให้ เกิดรูป ธรรม ปฏิ บั ติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ากระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแสด้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถถ่ า ยทอดให้ กั บ
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จ ากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน
4) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู้ ร้ อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการดำเนิ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเป็ น เครื อ ข่ า ยสำคั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หั วหน้ าส่ วนราชการเกี่ยวกับการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบของส่ ว นราชการ รวมทั้ ง จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทำรายงานการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
/4.การร้องเรียน...

-๓4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ตู้ตู้ไปรษณีย์ อบต เกาะเปาะ หมู่ 1 ตำบล เกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี
94170
2) เว็บไซต์ ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
http://www. kohpoh.go.th
3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ”
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามี มูล ข้ อเท็ จ จริง หรื อชี้ ช่อ งทางการแจ้ งเบาะแส เกี่ ยวกั บการทุ จริต ของเจ้าหน้ าที่ /หน่ ว ยงาน ชั ด แจ้ ง
เพียงพอทีจ่ ะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความ
สุภาพ

-๔6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนผ่านตูไ้ ปรษณีย์

๒. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
เปาะ

๓. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค
๔.ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนฯ

ลงทะเบียนรับ/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

ยุติเรื่อง

ไม่ยุตเิ รื่อง

ยุติเรื่องแจ้งผูร้ ้องเรียน

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน

-๕7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ รับเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง
2) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คั ด แยกหนั ง สื อ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้ าหน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต สรุ ป ความเห็ น เสนอและจั ด ทำหนั งสื อ
ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องดำเนินการ /
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้ า หน้ าที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบสารบรรณ เพื่ อ การ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดำเนิ น การรั บ และติ ด ตามตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสด้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดำเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข

ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตั ว เองผ่ า น ทุกวัน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทำการ

หมายเหตุ

แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาแส
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...........................
เรื่อง

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
ข้ า พเจ้ า .......................................................................อายุ ......................ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ .............หมู่ ที่ ............ตำบล .................................อำเภอ .................................จั ง หวั ด
..................................โทรศัพท์..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหาร ส่วน
ตำบลเกาะเปาะ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... .....................................................
ทั้ งนี้ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า คำขอร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ตามข้างต้น เป็ นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)
ได้แก่
๑) .........................................................................จำนวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จำนวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จำนวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคำร้อง
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)
.../ เรียนรองปลัด

-๒เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ

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

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

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

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

ลงชื่อ...................................................................

ลงชื่อ...................................................................

(..................................................................)

(..................................................................)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ
............................................................................
............................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

