คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีบทบาทหน้าที่หลักใน
การกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการ
ส่ง เสริม และคุ้ม ครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้ส อดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพั ฒนากลยุท ธ์ไปสู่ก ารปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่ วางไว้ไปสู่เ ป้าหมาย
เดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการประสาน
ติดตามหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส
เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน http://www.bohin.org 2) เฟซบุ๊ค “องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหิน” 3) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัด การเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีบทบาทหน้าที่หลัก ใน
การก าหนดทิ ศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริตและประพฤติมิ ชอบ
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริต เพื่อ ใช้เป็ นเครื่องมื อสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเ ครือข่ายด้านการ
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
บริหารส่วนตาบลบ่อหินทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์
การป้องกั นการส่ง เสริม และคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ
เชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาต่ อ การบริ ห ารราชการของหน่ว ยงาน น าไปสู่ ค่ าดั ช นีภ าพลั ก ษณ์ ข องประเทศไทย
(CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ ศูนย์รับแจ้ง
เบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รปั ชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน http://www.bohin.org 2) เฟซบุ๊ค “องค์การ
บริหาร ส่วนตาบลบ่อหิน” 3) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ในส่วนการ
ปฏิบัติงาน ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการ
ใดได้รับการติดต่อ สอบถามเป็นหนัง สือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับ งานที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้
ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุ จริตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จดั การ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลบ่อหิน เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน
สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบ
การรับเรื่องราวร้อ งเรียน/ร้อ งทุ กข์ คือการป้องกั น ส่ง เสริม การรัก ษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
/๒. วัตถุประสงค์...

-๒2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง
การดาเนินงานให้เ กิดรูป ธรรม ปฏิบัติง านตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ให้มั่ นใจว่ากระบวนการจัด การเรื่อ งร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด 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 พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน
4) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์สิ ท ธิข องประชาชนและผู้ ร้อ งเรีย น/แจ้ง เบาะแส ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเป็ น เครื อ ข่ า ยส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกั บการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิ ช อบของส่ ว นราชการ รวมทั้ ง จั ด ท าแผนปฏิบั ติ ก ารป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมิ นผล และจัดท ารายงานการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
/4.การร้องเรียน...

-๓4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) เว็บไซต์ ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุ จริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
http://Namchan.go.th
2) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน”
3) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู่ของผูร้ ้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรือ่ งแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามี มู ล ข้อเท็ จ จริง หรือชี้ช่อ งทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกั บการทุจ ริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง
เพียงพอที่จะสามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ

-๔6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

2. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

3.ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนฯ

ลงทะเบียนรับ/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ไม่ยุตเิ รื่อง

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้ผรู้ ้องเรียนทราบ

ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน

-๕7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ป ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบ่อหิน รับเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 3 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 าหน้าที่ ศูน ย์ป ฏิบัติ ก ารต่ อต้า นการทุ จ ริ ต สรุ ป ความเห็ นเสนอและจัด ท า หนั ง สื อ
ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ /
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้ าหน้า ที่ ศูนย์ ป ฏิบัติ ก ารต่อ ต้านการทุ จ ริต เก็ บ ข้อ มู ล ในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด าเนิ น การรั บ และติ ด ตามตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสด้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข

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

ภายใน ๑๕ วันทาการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

หมายเหตุ

แบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...........................
เรื่อง ................................................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ. .....................ปี
อยู่บ้านเลขที่ . ............หมู่ ที่ ............ตาบล .................................อาเภอ .................................จั งหวัด
..................................โทรศัพท์..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหิน พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ ง นี้ ข้ าพเจ้ า ขอรับ รองว่ าค าขอร้อ งเรี ยน/แจ้ ง เบาะแสการต่อ ต้ านการทุ จ ริ ต
ตามข้างต้นเป็นจริ งทุก ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุ กข์ (ถ้ามี )
ได้แก่
๑) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จานวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)

-๒เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
............................................................................
............................................................................

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
............................................................................
............................................................................

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
............................................................................
............................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เดือน

จานวนเรื่อง
ร้องเรียน

ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖4

-

-

-

-

พฤศจิกายน ๒๕๖4

-

-

-

-

ธันวาคม ๒๕๖4

-

-

-

-

มกราคม ๒๕๖5

-

-

-

-

กุมภาพันธ์ ๒๕๖5

-

-

-

-

มีนาคม ๒๕๖5
เมษายน ๒๕๖5
พฤษภาคม ๒๕๖5
มิถุนายน ๒๕๖5
กรกฎาคม ๒๕๖5
สิงหาคม ๒๕๖5
กันยายน ๒๕๖5
รวม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

