
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค ำน ำ 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีบทบาทหน้าท่ีหลัก
ในการก าหนดทิศทางวางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี  ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วย 

๑) ทางไปรษณีย์ เลขท่ี 888 หมู่ 2 เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110 

๒) ทางเว็บไซต์ "ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เร่ืองทุจริต เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ 
อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี " https://sananrak.go.th/” 

๓) ทาง Facebook "เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
๔) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ท่ีสอดรับ
กับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบล
บึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์
ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.หลักกำรและเหตุผล 

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
 มีบทบาทหน้าท่ีหลัก ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการค าเนินงานการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ 
อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110 ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิ ตส านึกป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต
โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนาน ากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่
การปฏิบั ติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่ น และศรัทธาต่อ
การบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPiCorruption 
Parcetion Index) นอกจากนี  ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียนประสาน 
ติดตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง 
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 
  ๑.1 ทางตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 888 หมู่ 2 เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

 1.๒ ทางเว็บไซต์ "ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต 
คอร์รัปช่ันเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
" https://sananrak.go.th/” 
1.๓ ทาง Facebook "เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี 12110 
1.๔ ทางกล่องรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ี

สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ก าหนดว่า เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ใน อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั น ให้เป็น
หน้าท่ีของส่วนราชการนั นท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือ
ภายโนระยะเวลาท่ีก าหนดบนพื นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าท่ี
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ



เจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบล
บึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 จ าเป็นต้องด าเนินการ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110 เพื่อให้แนวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม 
มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้าง
ภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาล
ระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบน
พื นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบั ติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.๒  เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั นตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั งแสดงหรือเผยแพรให้กับบุคคลภายนอก 
หรือให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุง
กระบวนการ ในการปฏิบัติงาน 

3.4  เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรมาภิบาล 
(Good Governance) 

 
3. บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการรับ
เคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั งบูรณาการเช่ือมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

3.1 เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปรานปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2  ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 



3.3 ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 

3.4 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
3.5 ประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.7 ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
4.1 ทางไปรษณีย์ เลขท่ี 888 หมู่ 2 เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 12110 
4.2 ทางเว็บไซต์ "ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่อง ทุจริต คอร์รัปช่ันเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบล

บึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  “https://sananrak.go.th/” 
4.3  ทาง Facebook "เทศบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 12110” 
4.4 ทางกล่องรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
 

5. หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5.1 ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
5.2 วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
5.3  ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองแจ้งเบาะแส ท่ีปรากฎอย่าง

ชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือชี ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริดของเจ้าหน้ าท่ี /
หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

5.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
5.5  ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

เทศบาลบึงน  ารักษ์ 

1.ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ 

 

2.ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
 

3.ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊คส์ 

4.ร้องเรียนผ่านกล่องรับร้องเรียน 

ลงทะเบียนประสานหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน ยุติเร่ืองแจ้งผู้ร้องเรียน 

สิ นสุดการด าเนินการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 



7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

    7.1 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ต าบลบึงน  ารักษ์ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 รับเร่ือง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจากช่องทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง 
             7.2 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื อหาของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

             7.3 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไป ทราบและพิจารณา 

             7.4 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ / ตอบข้อซักถาม ชี แจงข้อเท็จจริง 

             7.5 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบ
เบื องต้นภายใน ๑๕ วัน 

              7.6 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวซ้อง 

              7.7 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 

              7.8 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเร่ือง 

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี  

 

ช่องทำง ค ว ำ ม ถ่ี ใ น ก ำ ร
ตรวจสอบช่องทำง 

ระย ะ เวล ำด ำ เนิ น ก ำรรั บ ข้ อ
ร้องเรียนเพื่อประสำนหำทำงแก้ไข 

หมำยเหตุ 

ร้ อ ง เ รี ย น ท า ง ตู้
ไปรษณีย์ 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  

ร้องเรียนทางเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  
ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค ทุกวนั ภายใน ๑๕ วันท าการ  
ร้องเรียนทางกล่องรับ
เร่ืองร้องเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 
 

 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 

ต าบลบึงน  ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
 

                                            วันท่ี............................เดือน...........................พ.ศ..................... 
 
เร่ือง..................................................................................................................................................... 
เรียน นายกเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 
        ข้าพ เจ้า ................................................... .......................................อายุ  ..........อยู่
บ้านเลขท่ี……………………………………….หมู่ท่ี……………………….ต าบล…………………….......... 
อ าเภอ...............................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์…………………………. 
อาชีพ...............................................เลขท่ีบัตรประชาชน.................................... 
ออกโดย..................................วันออกบัตร................................วันหมดอายุ…………………………….. 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เทศบาล เมืองสน่ันรักษ์ 
พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเร่ือง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ทั งนี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็น
จริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑)...................................................................................................จ านวน...............................ชุด 

๒) ...................................................................................................จ านวน...............................ชุด 

๓) ...................................................................................................จ านวน...............................ชุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                                       

                                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ……………………………………………….. 

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

                                                                              ผู้ยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 



 

 

 


