
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

--------------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และการด าเนินงานต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เข้าถึง และตรวจสอบได้ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีการก าหนดมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริต 

ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จึงก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยให้ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ในประกาศนี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงาน    

อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สิน
ของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง
การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียน เรื่อง การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี     
ธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ      
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามกฎหมายหรือ 

 
ระเบียบ... 
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ระเบียบ พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ 
กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน     
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน
ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๒. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๒.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

 ๒.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
(5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ๒.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง   
ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

๒.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 
๒.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ 
๒.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๒.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่        
อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวนสอบสวน 

๒.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
๒.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
๒.2.6 ระบุวัน เดือน ป ี
๒.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

๒.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณแีวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

๒.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
๒.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
๒.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
๒.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๒.2 
 

๓.๕ ช่องทาง... 
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3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ต าบลสะบารัง อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่ http://www.pattanipao.go.th 

๓. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
๓.1 ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
๓.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวบรวม

ข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มี
ลักษณะตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ 

๓.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้   
ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไข        
ให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหรือผู้ร้องเรียน  
ไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อหัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลา         
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

๓.4 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 

๓.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง        
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่ามีการกระท าทุจริต
และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา      
ให้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และยุติเรื่อง 

๓.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส              
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

๓.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี โดยเสนอขอขยายระยะได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

๓.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ส านักปลัดองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
กลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้

 
๓.๙ ในกรณี... 
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๓.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๓.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  ๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                                                               (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


