
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
 

 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการก าหนด ทิศทาง   

วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ คุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไ้ปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย                 
1) ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 378  หมู่ 10 ต าบล บ้านค้อ อ าเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000   
2) เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โรงเรียน https://forms.gle/2X7XpET3hHK7Sw3U6                          
3) เฟซบุ๊ค โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. https://www.facebook.com/hinladwungtor.ac.th/   
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ได้ทบทวนคู่มือ
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบเพื่อเป็นวิธี
ปฏิบติังาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับ หน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/2X7XpET3hHK7Sw3U6


บทที่ 1 
บทน ำ 

1.หลักกำรและเหตุผล  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการก าหนด ทิศทาง    

วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม และ คุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ ทุจริต เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม การ ทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนด
เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวาง
ไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่าง มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดี มีความ
พึงพอใจ เช่ือมั่น และศรัทธาต่อการบริหาร ราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย   
(CPI: Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน 
ประสาน ติดตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การ
ร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตโดยมี๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 378  หมู่ 10 
ต าบล บ้านค้อ อ าเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000  2) เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้งเบาะแส                       
เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โรงเรียน https://forms.gle/2X7XpET3hHK7Sw3U6 3) เฟซบุ๊ค โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  
https://www.facebook.com/hinladwungtor.ac.th/ ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโรงเรียนบ้าน      
หินลาดวังตอ  

ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวน งานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ี สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วน
ราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการ ด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบ ค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบ
ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจ
หน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้ บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์
ยุติธรรมโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอเพื่อให้แนว ทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มี
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการ
ป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และ การฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่าง
สูงสุดและยั่งยืนต่อไป  
 
 
 

https://forms.gle/2X7XpET3hHK7Sw3U6


2. วัตถุประสงค ์ 
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การด าเนินงานให้

เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ ประพฤติมิชอบใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา ปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ ให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ใน การปฏิบัติงาน  

4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
3. บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ ขับเคล่ือนนโยบาย 
และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน  

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ รวมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง  

2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกดัด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ  

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5) ประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ การคุ้มครอง

จริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย  

4. กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  
1) ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 378  หมู่ 10 ต าบล บ้านค้อ อ าเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000   
2) เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชันโรงเรียนhttps://forms.gle/2X7XpET3hHK7Sw3U6 
3) เฟซบุ๊ค โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. https://www.facebook.com/hinladwungtor.ac.th/   
4) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  

 
5. หลักเกณฑ์ในกำรรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

https://forms.gle/2X7XpET3hHK7Sw3U6


1) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรยีน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน ว่ามีมูล 

ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน ชัดแจ้ง เพียงพอท่ีจะสามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความ สุภาพ  
 
6. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชิตณรงค ์ พรมเวียง 

หมายเลขโทรศพัท ์099-2098793 

ผูป้ระสานงาน 

แจ้งผลการด าเนินการให้ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 



7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
1) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอรับเรื่อง ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง  
2) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือ

ขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
4) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ / ตอบข้อซักถาม 

ช้ีแจงข้อเท็จจริง  
5) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้น ภายใน 15 วัน  
6) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ ด าเนินงานจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
7) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ ประมวลผล และสรุป

วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
8) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

 

8. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด ำเนินกำรรับและ
ติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและ ประพฤติมิชอบที่เข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำง
ต่ำง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 

ช่องทำง ควำมถ่ีในกำร
ตรวจสอบช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร
รับข้อร้องเรียนเพือ่

ประสำนแนว
ทำงแก้ไข 

หมำยเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่าน กล่องรับเรื่องร้องเรียน ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย ์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  
ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ท่ีท าการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  

อ าเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น  
วันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ.......................  

 
เรื่อง ...................................................................  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  

ข้าพเจ้า ...................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขท่ี............. หมู่ท่ี............
ต าบล .................................อ าเภอ .................................จังหวัด ........ ..........................โทรศัพท์..............................
อาชีพ .................................................... เลขท่ีบัตรประชาชน ....................................ออกโดย ..................................
วันออกบัตร ...................... วันหมดอายุ...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อให้โรงเรียน...................................... พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  

ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริงทุก ประการ 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่  

๑) ..................................................................จ านวน...........ชุด  
๒) ..................................................................จ านวน...........ชุด  
๓) .........................................................................จ านวน...........ชุด  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ยื่นค าร้อง       ลงช่ือ.................................................เจ้าหน้าท่ี 

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

 
ลงช่ือ................................................................. ........ 

(.........................................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

 



รำยงำนสถิติกำรรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแส กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอไมไ่ด้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแส กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 


