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คาํนํา 
 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั สงักดัสาํนกังานเขตพื=นที?การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต I 
ไดก้าํหนดทศิทาง วางกรอบการดาํเนินงานการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ให้
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจรติ ระยะที? ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) เพื?อใชเ้ป็นเครื?องมอืในการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจรติคอรปัชั ?น โดยมุง่เน้นการสรา้งธรร
มาภบิาลในการบรหิารงานและสง่เสรมิการ มสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่นในการตรวจสอบเฝ้าระวงั 

ดงันั =น เพื?อใหก้ารดาํเนินการเกี?ยวกบัการจดัการเรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติที?อาจเกดิขึ=นใน องคก์ร
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั เกดิประโยชน์ต่อการปฏบิตัริาชการและประชาชน และอํานวย ความสะดวก
ต่อเจา้หน้าที?ผูป้ฏบิตังิาน จงึไดจ้ดัทําคู่มอืการปฏบิตังิานเรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติ โดย ไดร้วบรวมแนว
ทางการดําเนินการเรื?องร้องเรียนการทุจริต ทั =งนี=เพื?อให้การจดัการเรื?องร้องเรียน การทุจริตบรรลุ
ผลสมัฤทธิ 3ตามภารกจิ 
 
 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั 
  



๒ 
 

คู่มือการปฏิบติังานกระบวนการจดัเรื7องร้องเรียนการทจุริต ของโรงเรียนบา้น
หนองไฮโพธิE ชยั 

สงักดัสาํนักงานเขตพืIนที7การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต O 
๑. หลกัการและเหตผุล 

โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ 3ชยั ได้กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการป้องกนัและ
ปราบปราม การทุจรติและประพฤติมชิอบ ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที? ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื?อใช้เป็นเครื?องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรปัชั ?น และ รบัแจ้งเบาะแสและเรื?องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางการ
รอ้งเรยีนของโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั โดย ปฏบิตัติามคู่มอืการปฏบิตังิานเรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติ 
ซึ?งสอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที?ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๘๓ กาํหนดวา่ “เมื?อสว่นราชการใดไดร้บัการตดิต่อ สอบถามเป็นหนงัสอืจากประชาชน หรอืสว่น
ราชการดว้ยกนัเกี?ยวกบังานที?อยูใ่นอาํนาจหน้าที?ของสว่นราชการ นั =น ใหเ้ป็นหน้าที?ของสว่นราชการนั =น
ที?จะตอ้งตอบคาํถามหรอืแจง้การดาํเนินการใหท้ราบภายใน ๑๕ วนั หรอื ภายในระยะเวลาที?กาํหนดบน
พื=นฐานของหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) 

ซึ?งอาํนาจหน้าที?ดาํเนินการเกี?ยวกบัขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืการละเวน้ การปฏบิตัิ
หน้าที? โดยมชิอบของครู บุคลากรทางการศกึษา และเจา้หน้าที?โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั  จงึเป็น
เรื?องที?โรงเรยีนจําเป็นต้องดําเนินการเพื?อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใตห้ลกัธรรมาภิ
บาล 
2. สถานที8ตั 9ง 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั สงักดัสาํนกังานเขตพื=นที?การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต I 
3. หน้าที8ความรบัผิดชอบ 

เป็นศนูยก์ลางในการรบัเรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติที?อาจเกดิขึ=นในโรงเรยีน 
4. วตัถปุระสงค ์

๑) เพื?อใหก้ารดาํเนินงานจดัการเรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติ มขี ั =นตอน/กระบวนการและแนวทางใน
การ ปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

๒) เพื?อให้มั ?นใจว่าได้มกีารปฏบิตัติามขอ้กําหนด ระเบยีบหลกัเกณฑ์เกี?ยวกบัการจดัการขอ้
รอ้งเรยีนที? กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ?าเสมอและมปีระสทิธภิาพ 

๓) เพื?อพทิกัษ์สทิธขิองประชาชนและผู้ร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส ตามหลกัธรรมาภบิาล (Good 
Governance) 

5. คาํจาํกดัความ 
เรื8องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบตัิหน้าที?ต่างๆ ของ

ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร และลกูจา้ง เช่น การประพฤตมิชิอบหรอืมพีฤตกิารณ์สอ่ไปในทางทุจรติ หรอืพบ
ความผดิปกตใิน กระบวนการจดัซื=อ จดัจา้ง 

 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถงึ ผูพ้บเหน็การกระทาํอนัมชิอบดา้นการทุจรติคอรปัชั ?น เช่น 
มสีทิธ ิเสนอคาํรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสต่อโรงเรยีน หรอืสว่นราชการที?เกี?ยวขอ้ง 

เจ้าหน้าที8 หมายถงึ ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร และลกูจา้ง 
หน่วยรบัเรื8องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถงึ โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั สงักดัสาํนกังาน
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เขตพื=นที?การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต I 
การดาํเนินการ หมายถงึ การจดัการกบัเรื?องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสตั =งแต่ตน้จนถงึการไดร้บัการ

แกไ้ข หรอืไดข้อ้สรปุ เพื?อแจง้ผูร้อ้งเรยีนกรณทีี?ผูร้อ้งเรยีนแจง้ชื?อ ที?อยูช่ดัเจน 
6. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

1) ร้องเรยีนด้วยตนเอง ที?โรงเรยีนบ้านหนองไฮโพธิ 3ชยั สงักดัสํานักงานเขตพื=นที?การศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต I 

๒) ทางไปรษณีย์ ( บ้านหนองไฮโพธิ 3ชยั หมู่ 8 ตําบลพระลบั อําเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
40000) 

3) ตูร้บัเรื?องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั 
4) เวป็ไซต ์: http://www.nonghaipochaischool.ac.thเว็บไซตโ์รงเรยีน (สารสนเทศ) 
5) Facebook : ร.ร.บา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั 
6) E-mail :  Nonghaipochai_school@hotmail.co.th 
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7. แผนผงักระบวนการจดัการเรื8องร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนผงัขั 9นตอนการดาํเนินการแก้ไขปัญหาเรื8องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรยีนบ้าน
หนองไฮโพธิWชยั 

สงักดัสาํนักงานเขตพื9นที8การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต [ 
 

เรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติ 
จดหมายรอ้งเรยีน  

หนงัสอืจงัหวดั/อาํเภอ 
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3
ชยั 

สพป. ขอนแก่น เขต I 

เรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติ
จากเวบ็ไซต/์Facebook/E-

mail 

ทะเบยีนหนงัสอืรบั 
โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3

ชยั 
(ระยะเวลา ๓ ชั ?วโมง) 

ทะเบยีนหนงัสอืรบัเรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติของ 
โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั และเสนอผูบ้ญัชาการสั ?งการ (ระยะเวลา ๑ 

วนั) 

แจกจา่ยใหห้น่วยงานที?
เกี?ยวขอ้ง ไปดาํเนินการ

ตามคาํสั ?งของ 
ผูบ้งัคบับญัชา 

(ระยะเวลา ๓ ชั ?วโมง) 

เรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติที?ตอ้งพจิารณา
วนิิจฉยั 
- เสนอตามลาํดบัขั =น 
- แต่งตั =งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
- ดาํเนินการแกไ้ข 
-รายงานผลผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
- แจง้ผูร้อ้งเป็นหนงัสอืเพื?อทราบ (กรณไีม่
แลว้เสรจ็ในครั =งเดยีวใหแ้จง้ครั =งแรก ภายใน 
๑๕ วนั) 
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8. ขั 9นตอนการปฏิบติังาน 
1) แต่งตั =งเจา้หน้าที?รบัผดิชอบเรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติและความประพฤตมิชิอบ 
2) แจ้งคําสั ?งให้แก่เจ้าหน้าที?ผู้ร ับผิดชอบตามคําสั ?ง เพื?อความสะดวกในการประสานการ

ปฏบิตังิาน 

9. การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
ดาํเนินการรบัและตดิตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติที?เขา้มายงัโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3

ชั ย  
จากชอ่งทางต่าง ๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัติามที?กาํหนด ดงันี= 

ช่องทาง 
ความถี8ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
รบัข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์

เพื8อประสานหาทางแก้ไขปัญ
หา 

หมายเหต ุ

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
ทุกครั =งที?มกีารรอ้งเรยี

น 
ภายใน ๑ วนัทาํการ  

ทางไปรษณีย ์ ทุกครั =ง ภายใน ๑ วนัทาํการ  

รอ้งเรยีนทางโทรศพัท ์ ทุกวนัทาํการ ภายใน ๑ วนัทาํการ  

รอ้งเรยีนผา่นตูร้อ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ ทุกวนัทาํการ ภายใน ๑ วนัทาํการ  

รอ้งเรยีนผา่นเวบ็ไซต ์ ทุกวนัทาํการ ภายใน ๑ วนัทาํการ  

รอ้งเรยีนทาง Facebook ทุกวนัทาํการ ภายใน ๑ วนัทาํการ  

 
๑0. หลกัเกณฑใ์นการรบัเรื8องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑0.๑ ใชถ้อ้ยคาํหรอืขอ้ความสภุาพ ประกอบดว้ย 
1) ชื?อ ที?อยูข่องผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส 
๒) วนั เดอืน ปี ของหนงัสอืรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส 
3) ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ของเรื?องที?รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ปรากฏอยา่งชดัเจนวา่มี

มูล ขอ้เทจ็จรงิหรอืชี=ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี?ยวกบัการทุจรติของเจ้าหน้าที? ชดัแจ้งเพยีงพอที?
สามารถดาํเนินการ สบืสวน/สอบสวนได ้

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวตัถุและพยานบุคคล (ถา้ม)ี 
๑0.๒ ขอ้รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ตอ้งเป็นเรื?องจรงิที?มมีลูเหตุ มไิดห้วงัสรา้งกระแสหรอืสรา้งขา่วที? 
เสยีหายต่อบุคคลอื?นหรอืหน่วยงานที?เกี?ยวขอ้ง 
๑0.๓ เป็นเรื?องที?ผูร้อ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ไดร้บัความไม่ชอบธรรม อนัเนื?องมาจากการปฏบิตัิ

หน้าที? ต่างๆ ของเจา้หน้าที? 
๑0.๔ เรื?องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสที?มขีอ้มูลไม่ครบถ้วน ไม่เพยีงพอหรอืไม่สามารถหาขอ้มูล

เพิ?มเตมิได ้ในการดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สบืสวน สอบสวน ใหย้ตุเิรื?อง หรอืรบัทราบเป็นขอ้มลู
และเกบ็เป็น ฐานขอ้มลู 
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๑0.๕ ไมเ่ป็นคาํรอ้งเรยีนที?เขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี= 
๑) คํารอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ที?เป็นบตัรสนเท่ห ์เวน้แต่บตัรสนเท่หร์ะบุพยานหลกัฐาน 

แวดลอ้มชดัเจนและเพยีงพอที?จะทาํการสบืสวน สอบสวนต่อไปได ้
๒) คาํรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสที?เขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมแลว้ หรอืเป็นเรื?องที?ศาลไดม้คีาํ 

พพิากษาหรอืคาํสั ?งถงึที?สดุแลว้ 
๓) เรื?องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ที?อยู่ในอํานาจหน้าที?ของหน่วยงานที?มหีน้าที?รบัผดิชอบ 

โดยตรงหรอืองคก์รอสิระที?กฎหมายกําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ เวน้แต่คาํรอ้งจะระบุวา่หน่วยงาน
ดงักล่าวไม ่ดาํเนินการหรอืดาํเนินการแลว้ยงัไมม่ผีลความคบืหน้า ทั =งนี= ขึ=นอยูใ่นดุลยพนิิจของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

๔) คําร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส ที?เกิดจากการโต้แย้งแห่งสทิธิระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ดว้ยกนั นอกเหนือจากหลกัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้แลว้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาวา่จะ
รบัไวพ้จิารณาหรอืไม ่เป็นเรื?องเฉพาะกรณี 

๑1. การบนัทึกข้อร้องเรียน 
๑) กรอกแบบฟอรม์บนัทกึขอ้รอ้งเรยีน โดยรายละเอยีด คอื ชื?อ-สกุล ผูร้อ้งเรยีน ที?อยู ่หมายเลข 

ตดิต่อกลบัเรื?องรอ้งเรยีนการทุจรติ พฤตกิารณ์ที?เกี?ยวขอ้งและสถานที?เกดิเหตุ 
๒) ทุกชอ่งทางที?มกีารรอ้งเรยีน เจา้หน้าที?ตอ้งบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนลงในสมดุรบัเรื?องรอ้งเรยีนการ

ทุจรติ 

๑2. การประสานหน่วยงานเพื8อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลบัข้อร้องเรียน 
๑) หากเรื?องรอ้งเรยีนอยู่ในอํานาจหน้าที?ใหร้ายงานผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ 

วนั นบั แต่วนัที?ไดร้บัเรื?องรอ้งเรยีนและสาํเนา จาํนวน ๑ ชดุ เพื?อจะไดร้วบรวมสรปุรายงานต่อไป 
๒) หากเรื?องรอ้งเรยีนนั =นผูบ้งัคบับญัชามอบหมายใหเ้จา้หน้าที? ดาํเนินการโดยตรงใหเ้จา้หน้าที? 

รายงานผูร้อ้งเรยีนทราบภายใน ๑๕ วนั นบัแต่ไดร้บัเรื?องรอ้งเรยีน 

๑3. การรายงานผลการจดัการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๑) รวบรวมและรายงานสรปุการจดัการขอ้รอ้งเรยีนรายงานต่อผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 
๒) รวบรวมรายงานสรุปขอ้รอ้งเรยีน เพื?อนํามาวเิคราะหก์ารจดัการขอ้รอ้งเรยีนในภาพรวมของ 

หน่วยงาน เพื?อใชเ้ป็นนําทางในการแกไ้ข ปรบัปรงุ พฒันาต่อไป 
  



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



๘ 
 

ตวัอย่างแบบคาํร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตวัเอง) 
 
โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั  สพป.ขอนแก่น เขต I 

วนัที?..........เดอืน.......................พ.ศ............. 
  

เรื?อง ..................................................................................... 
เรยีน ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิ 3ชยั 
  

ขา้พเจา้........................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขที?..................หมูท่ี?....... 
ตําบล...........................................อําเภอ................................จงัหวดั........................โทรศพัท์
................... 
มคีวามประสงคข์อรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ต่อต้านการทุจรติ เพื?อใหพ้จิารณาดาเนินการตรวจสอบหรอื 
ชว่ยเหลอืและแกไ้ขปัญหาในเรื?อง 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................... 

ทั =งนี= ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าคาํขอรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ตามขอ้ความขา้งตน้เป็นจรงิทุกประการ  
โดยขา้พเจา้ขอสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส (ถา้ม)ี ไดแ้ก่ 

๑)......................................................................................................จาํนวน...................ชดุ 
๒)......................................................................................................จาํนวน...................ชดุ 
๓)......................................................................................................จาํนวน...................ชดุ 

 
     จงึเรยีนมาเพื?อโปรดพจิารณาด◌ําเนินการต่อไป 

 
          ขอแสดงความนบัถอื 

 
    (……………………………………………) 

 


