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ค ำน ำ 
  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำรให้สอดคล้อง กับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นกำรส่งเสริมและคุ้มครอง 
จริยธรรมทั้งภำครัฐภำคเอกชนโดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน / 
โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันคือควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลนอกจำกนี้ยังมี
หน้ำที่ส ำคญัในกำรประสำนติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ๔ ช่องทำงประกอบด้วย ๑)    
ตู้ ไปรษณีย์ ๒ ) เว็บไซต์ www. เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นองค์กำรบริหำร ๓) เฟซบุ๊ก“ โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ ๔) 
กล่องรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำได้ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำร 
จัดกำรเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบำะแสต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงำน (Work 
Instruction) สอดรับกับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำหวังเป็น อย่ำง
ยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต / แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำนและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่จะน ำไปเป็นมำตรฐำนอย่ำงมี
คุณภำพ  

 
 
 
 

                                                             ( นำงสำวกำญจนำ  สุภำศำสตร์ )  
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล  

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำรให้สอดคล้อง กับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นกำรส่งเสริมและคุ้มครอง 
จริยธรรมบุคลำกรโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ ทุกระดับก ำหนดมำตรกำรปลูกจิตส ำนึกป้องกันปรำบปรำมและ 
สร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมุ่งเน้นป้องกันกำรทุจริตโยร่วม ก ำหนดเป้ำหมำยกำร
พัฒนำกลยุทธ์กำรป้องกันกำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำรที่วำงไว้ไปสู่ 
เป้ำหมำยเดียวกันคือควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลประชำชนได้รับบริกำรที่ดีมีควำมพึง
พอใจเชื่อมั่นและศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนน ำไปสู่ค่ำดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศไทย 
(CPICorruption Perception Index) นอกจำกนี้ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรรับแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียน 
ประสำนติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงกำร 
ร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยมี ๔ ช่องทำงประกอบด้วย ๑) ตู้ไปรษณีย์บ้ำนธำรนพเก้ำ ๒) 
เว็บไซต์ www. เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นองค์กำรบริหำร ๓) เฟซบุ๊ก“ โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ ๔) กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตในโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ ส่วนกำรปฏิบัติงำนด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มำตรำ ๓๘ ก ำหนดว่ำ“ เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน
หรือส่วน รำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำร
นั้นที่จะต้อง ตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน ๑๕ วันหรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดบน
พ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำร
ทุจริตกำรปฏิบัติหรือ กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำรจึงเป็นเรื่องที่ศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหว้ำ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนนอกจำกนี้ ยังได้บูรณำกำรร่วมกับศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ศูนย์ยุติธรรม
เพ่ือให้แนว ทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันเกิดเป็นรูปธรรมมีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล สำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชนสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่นตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน เป็นส ำคัญภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน / ร้องทุกข์คือกำรป้องกันส่งเสริมกำร
รักษำและ กำรฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืน
ต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำงกำร 

ด ำเนินงำนให้เกิดรูปธรรมปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบำะแสด้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  



๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิขอบ 
ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนที่สอดคล้องกับข้อก ำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ  

๓) เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำน 
ใหม่พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ให้บริกำร

ให้ สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนกำรในกำร
ปฏิบัติงำน  

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน / แจ้งเบำะแสตำมหลักธรรมำภิบำล (Good  
Govemance)  

๓. บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
มีบทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยส ำคัญในกำรขับเคลื่อน 

นโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณำกำรเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น  

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเก่ียวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของส่วนรำชกำรรวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมีขอบของ
ส่วน รำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและนโยบำยของรัฐบำล
ที ่เกี่ยวข้อง 

๒) ประสำนเร่งรัดและก ำกับให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร  

๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริตกำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ 
เจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร  

๔) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่น  
๕) ประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกำร 

คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
๖) ติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และกำรคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
๗) ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ  

   ๔. กำรร้องเรียน / แจ้งเบำะแส  
๑) ร้องเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ ๒) ทำงตู้ไปรษณีย์ที่ 3) โทรศัพท์หมายเลข 034-

351303 4) เว็บไซต์ www. 5) เฟซบุ๊ก “ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า” 6) กล่องรับเรื่องร้องเรียน / แจ้ง
เบำะแสกำรทุจริตในโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ 
  ๕. หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๕.๑ เรื่องท่ีจะน ำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำของบุคลำกรในเรื่องดังต่อไปนี้       
      (๑) กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร  
      (๒) กระท ำผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร  
      (๓) ละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
      (๔) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร  

                (๕)  กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย  



๕.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่ำวที่สร้ำงควำมเสียหำยแก่บุคคลที่ 
ขำดหลักฐำน แวดล้อมที่ปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน  

๕.๓ กำรร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
      (๑) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ  
      (๒) ชื่อหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
      (๓) กำรกระท ำทั้งหลำยที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์กำร 

กระท ำดังกล่ำว หรือแจ้งช่องทำงเบำะแสกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงชัดเจนเพ่ือด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน     
      (๔) ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน (กรณีข้อร้องเรียนท ำเป็นหนังสือ)  
      (๕) ระบุวัน เดือน ปี  
      (๖) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ หรือพยำนบุคคล(ถ้ำมี)  
๕.๔ กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำนปรำกฏ 

ชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น  
    ๖. ขั้นตอนในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  

๖.๑ ให้เจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนท ำกำรตรวจสอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนทุกวันท ำกำรและ 
ด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนเพ่ือประสำนหำทำงแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วันทำกำร  

๖.๒ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่องร้องเรียนให้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรร้องเรียน คัดแยก 
หนังสือวิเครำะห์เนื้อหำ สรุปควำมเห็นและจัดท ำหนังสือเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนให้ทรำบและพิจำรณำ  

๖.๓ กรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ 
มอบหมำยให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมค ำสั่งนั้น  

๖.๔ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรในเบื้องต้นเป็นประกำรใด ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
ภำยใน 15 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันรับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อกลับไป 
ยังผู้เรียนได้  

๖.๕ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง และ 
พิจำรณำไต่สวนหำข้อเท็จจริงว่ำเรื่องร้องเรียนมีมูลควำมจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 
โดยเร็ว  

๖.๖ ในกำรพิจำรณำไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ด ำเนินกำรอย่ำงลับและต้องเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ถูก 
กล่ำวหำพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นธรรม  

๖.๗ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภำยใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หำกมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่มิอำจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมกำรอำจเสนอขอ ขยำย
เวลำด ำเนินกำรต่อผู้อ ำนวยกำร โดยเสนอขอขยำยระยะเวลำได้ไม่เกิน ๒ ครั้งๆละ ไม่เกิน ๑๕ วันพร้อม ทั้งท ำ 
ควำมเห็นเสนอผู้อ ำนวยกำร ว่ำมีกำรกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม่และเป็นกำร กระท ำ
ผิดวินัยหรือไม่ หำกเป็นกรณีไม่มีมูลกล่ำวหำให้เสนอควำมเห็นต่อผู้อ ำนวยกำรและยุติเรื่อง และยุติเรื่อง หำก
เห็นว่ำมีมูลให้ด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป  

๖.๘ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรพิจำรณำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ให้ 
ด ำเนินกำร ดังนี้  

๑) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต ๑ โดยตรง ใน 
กรณีท่ี ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงำนนั้นๆ ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

๒) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องโดยตรง พร้อม
ชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  



แบบค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ 

 
                                                              วันที่........................เดือน...........................พ.ศ............... 
 
เรื่อง ................................................................................ ............................................................................. 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ  

ข้ำพเจ้ำ..................................................................อำยุ.................ปี  อยู่บ้ำนเลขที่............................หมู่
ที่....................ต ำบล..............................อ ำเภอ..............................................จังหวัด 
................................................โทรศัพท์....................................อำชีพ..............................เลขท่ีบัตรประชำชน 
.................................ออกโดย..............................วันออกบัตร.........................วันหมดอำยุ..............................  มี
ควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือให้โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ พิจำรณำ
ด ำเนินกำรตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในเรื่อง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... ............................................ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำ
ขอรับรองว่ำค ำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริตตำม ข้ำงต้นที่กล่ำวมำเป็นจริงทุกประกำร โดย
ข้ำพเจ้ำขอส่งหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ำมี) ได้แก่  
๑) ............................................................................จ ำนวน........................ชุด  
๒) ............................................................................จ ำนวน.........................ชุด  
๓) ............................................................................จ ำนวน.........................ชุด  
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
ลงชื่อ......................................................ผู้ยื่นค ำร้อง   ลงชื่อ...................................................เจ้ำหน้ำที่ 
(........................................................)                                  (....................................................)  

 
 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ 

          ..................................................................  
      ลงชื่อ..................................................................  

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


