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เทศบาลตำบลปากน้ำ 
อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 



คํานํา  
 
 เทศบาลตําบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีบทบาทหน้าที่หลักในการกําหนดทิศทาง 
วางกรอบการดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครอง 
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อ ใช้ 
เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สําคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง 
ประกอบด้วย  
 ๑) ทางไปรษณีย์ เลขท่ี 99 หมูท่ี ่1 ตําบลปากน้ำ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  24110 
 2) ทางเว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต เทศบาลตําบลปากน้ำ www.paknambangkhla.go.th” 
 ๓) ทาง Facebook “สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ” 
 ๔) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตําบลปากน้ำ 
 เทศบาลตําบลปากน้ำ ได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่สอดรับกับกระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสํานักปลัดเทศบาล  
 เทศบาลตําบลปากน้ำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ที่จะนําไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  
 
 
 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เทศบาลตําบลปากน้ำ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลปากน้ำ มีบทบาทหน้าท ี่หลัก ในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครอง 
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตําบลปากน้ำทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึกป้องกัน ปราบปราม และสร้าง 
เครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนา 
นํากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน /โครงการที่วางไว้ไปสู่ 
เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี  มีความพึง   
พอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นําไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : 
Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สําคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน 
ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน  
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 
 ๑) ทางตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 99 หมู่ที ่1 ตําบลปากน้ำ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110   
 ๒) ทางเว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต เทศบาลตําบลปากน้ำ www.paknambangkhla.go.th”    
 ๓) ทาง Facebook “สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ”  
 ๔) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตําบลปากน้ำ  

 ในส่วนการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื ่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ที ่สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ กําหนดว่า 
เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ใน 
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ 
ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่ง 
อํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตําบลปากน้ำ จําเป็นต้องดําเนินการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลปากน้ำ เพื่อให้แนวทางการดําเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มี 
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความ 
เชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน /ร้อง 
ทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป  
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๒. วัตถุประสงค์  
 ๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางการดําเนิน 
งานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั ้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
 ๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือให้บริการให้สามารถ 
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  
 ๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance)  
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสําคัญในการขับเคลื ่อน 
นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
 ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน 
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่ 
เกี่ยวข้อง  
 ๒) ประสาน เร่งรัด และกํากับให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  
 ๓) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ  
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
 ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ๕) ประสานงานที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ 
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  
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๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 ๑) ทางตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 99 หมู่ที ่1 ตําบลปากน้ำ อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110   
 ๒) ทางเว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนทุจริต เทศบาลตําบลปากน้ำ www.paknambangkhla.go.th”   
 ๓) ทาง Facebook “สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ”  
 ๔) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตําบลปากน้ำ  
๕. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
 ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ 
สามารถดําเนินการสืบสวนสอบสวนได้ 
 ๔) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
 ๕) ใช้ถ้อยคําสุภาพหรือข้อความสุภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paknambangkhla.go.th/
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ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต

เทศบาลตาํบลปากนํ�า
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แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลปากน้ำ 
          อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24110 

      วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ.............. 

เรื่อง................................................................................................................ ............................................................. 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ 

  ข้าพเจ้า..........................................................................................................อายุ....... .................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี.......................ตำบล..............................................อำเภอ....................................... 
จังหวัด...............................................โทรศัพท์................................................อาชีพ...................................เลขที่บัตร
ประชาชน...............................................ออกโดย..............................................วันออกบัตร.......................................
วันหมดอายุ…………………………………………  มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้
เทศบาลตำบลปากน้ำ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง.................................... . 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต  ตามข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

  1).......................................................................................................จำนวน............... ..............ชุด 

  2).......................................................................................................จำนวน. ............................ชุด 

  3).......................................................................................................จำนวน............... ..............ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
     ลงชื่อ..................................................... 
           (....................................................) 
      ผู้ยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 


