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ค าน า 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลเมืองสัตหีบ มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง 
วางกรอบการด าเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
นอกจากนี ้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  
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บทที่ 1 
บทน า 

1.หลักการและเหตุผล  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลเมืองสัตหีบ มีบทบาทหน้าที่หลัก ในการก าหนดทิศทาง 

วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การส่งเสริม และคุ้มครอง

จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลเมืองสัตหีบทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน 

ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนด

เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วาง

ไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความ

พึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแส

และเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใด

ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ



ส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 

วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าที่

ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วน

ราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองสัตหีบ จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน 

และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน  สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์     

คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบ

อย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การ
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ    มิ
ชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
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  3)..เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ ให้สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์
จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  
  4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  มีบทบาทหน้าที่ ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  



  1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  
  2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัด ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  
  3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  
  4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
  5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     มิ
ชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  1) ด้วยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 654 ม.2 ถ.เทศบาล 13 ต.สัตหบี อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี 
  2) เว็บไซต์เทศบาลเมืองสัตหีบ http://www.sattahipmunicipality.go.th  
  3) เฟซบุ๊ค “เมืองสัตหีบ ชลบุรี”  
  ๔) โทรศัพท์ หมายเลข 038-438490         

           5) สายตรงนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หมายเลข 081-3993999 
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5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/6. ขั้นตอน..... 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ร้องเรียนด้วยตัวเอง 

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

3. ร้องเรียนทางเฟสบุ๊ค

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

038-438490 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ยุติเรื่อง ไมยุ่ติเรื่อง 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

จัดท าหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

จบกระบวนการ 

5. สายตรงนายก     081-

3993999 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลเมืองสัตหีบ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง  
  2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3)..เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  สรุปความเห็นเสนอ และจัดท าหนังสือถึง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา  
  4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ/ตอบข้อ
ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง  
  5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน 
15 วัน  
  6)..เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ 
ด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล 
และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
  8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ด าเนินการรับ และติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน/  
เพื่อประสานหาทางแก้ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตัวเอง 
ณ ส านักงานเทศบาลฯ 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียนทางเฟสบุ๊ค
เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ - 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
038-438490 ต่อ 261 

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ - 

สายตรง ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ - 



นายกเทศมนตรีฯ          
081-3993999 
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8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ            

  1) ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย                                                                  

      - ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งแบะแส        

      - วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส       

      - ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล

ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดเจนเพียงพอที่สามารถสืบสวน/สอบสวน  

      - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)      

  2) ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวต่อ

บุคคลอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          

  3) เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ          

  4) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่ม การ

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรือ่ง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล      

  5) ให้เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้       

               - ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อม

ชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง         

     - ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้พิพากษาหรือ

มีค าสั่งที่สุดแล้ว             

     - เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ

องค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่จะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าว ไม่ด าเนินการหรือด าเนินการ

แล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา       

     - ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจาการโต้แย้ง ยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจ พิจารณา

หรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกาล 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               ที่ท าการเทศบาลเมืองสัตหีบ   

                                  อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 

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

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

เรียน   นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 

  ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ...........ป ีอยู่บ้านเลขท่ี........ ...............

หมู่ที่.............ต าบล........................................อ าเภอ............................................จังหวัด..... .........................................

โทรศัพท์...........................................อาชีพ.................... .................................ต าแหน่ง.................................................

เลขบัตรประชาชน.......................................................................ออกโดย.................................. ...................................

วันออกบัตร.............................................บัตรหมดอายุ.............................................มีความประสงค์ขอร้องเรี ยน/แจ้ง

เบาะแสต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้เทศบาลเมืองสัตหีบ พิจารณาด าเนินการตรวจสอบ หรือช่วยเหลือและแก้ไขในเรื่อง

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

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

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



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

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

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

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ค าขอร้องเรียนตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอ

ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่         

  1 ........................................................................................................................จ านวน..............ชุด

  2 ........................................................................................................................จ าน วน..............ชุด

  3 ........................................................................................................................จ าน วน..............ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

                                                                  ลงชื่อ..................................................ผู้ยื่นค าร้อง                       

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

  

 

 



 



 
  



 


