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โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) 
ต ำบล บำงศรีเมือง อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต  1



ค ำน ำ 
 

 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการกำหนดทิศทางวางกรอบ 
การดำเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใช้เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว  ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล นอกจากนี้ยังม ีหน้าท่ีสำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนขอศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6  
ช่องทาง ประกอบด้วย 

1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ีศูนย์บริการทุกวันเวลาทำการ  
2. โทรศัพท์ 02-4474875 โทรสาร 02-4474875 ทุกวันเวลำท ำกำร  
3. เว็บไซต์ http://www.chalermschool.ac.th หรือ  
4. ส่ือสังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/ รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ พิบูลบ ำรุง  
5. ตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดต้ังไว้หน้าห องธุรกำร  
6. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) 86 หมู่ 3 ต ำบลบำงศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุร ีจังหวัดนนทบุรี 

11000 

http://www.facebook.com/%20รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ%20พิบูลบำรุง


บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการกำหนดทิศทางวางกรอบ 
การดำเนินงานการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
ของส่วนราชการให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือสำคัญในการสร้าง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
คอร์รัปช่ันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) ทุกระดับ 
ก ำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึกกำรป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เน้นปอ้งกันการทุจริตมุ่งโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการ พัฒนา กลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและ 
คุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนโครงการท่ีวางานไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดีมีความ พึงพอใจ เช่ือมั่นและศรัทธาต่อการบริหาร 
ราชการของหน่วยงาน นไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีสำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน หน่วยงานท่ีติดตาม 
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการจาก 
ต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ประกอบด้วย  

1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ีศูนย์บริการทุกวันเวลาทำการ  
2. โทรศัพท์ 02-4474875 โทรสาร 02-4474875 ทุกวันเวลาทำการ 
3. เว็บไซต์ http://www.chalermschool.ac.th หรือ 
4. ส่ือสังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/ รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ พิบูลบ ำรุง  
5. ตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดต้ังไว้หน้าห องธุรกำร  
6. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) 86 หมู่ 3 ต ำบลบำงศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุร ี 

จังหวัดนนทบุรี 11000 
ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด ำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖  
มาตรา ๓๘ ก ำหนดว่า“เมื่อส่วนราชการใดได้รติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชำชนหรือส่วนราชการด้วยกัน 
เกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ ำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบคำถาม  
หรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งอำนาจหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นหน้าท่ี โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อโรงเรียนต้านการทุจริตจ ำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์โรงเรียนวัดเฉลิม
พระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชำชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น 
ตอบสนองความต้องการของประชำชนเป็นสำคัญภายใต้การอภิบาลระบบ การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
คือการป้องกันส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรร มาภิบาลของระบบอย่างสูงสุด 
และยั่งยืนต่อไป 

http://www.facebook.com/%20รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ%20พิบูลบำรุง


วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวขเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถนองหรือไปเป็นกรอบแนวทางการด ำเนินงาน 

ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระะบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ ทุจริต 
และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ เป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคล้องกับข้อกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี เกี่ยวข้องกับการ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบ ัติ ใหม่ 
พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการให้ สามารถเข้าใจ 
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาลบทบาทหน้าท่ี 
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 มีบทบาทหน้าท่ีในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคล่ือน  
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติกำร  
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ส่วนราชการ รวมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที เกี่ยวข้อง 

๒) ประสาน เร่งรัดและกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ของเจ้าหน้าท่ี 
ในส่วนราชการ 

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ 

คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้ำส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 



การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
1. ร องเรียนด วยตนเองได ท่ีศูนย์บริกำรทุกวันเวลำท ำกำร  
2. โทรศัพท์ 02-4474875 โทรสำร 02-4474875 ทุกวันเวลำท ำกำร 
3. เว็บไซต์ http://www.chalermschool.ac.th หรือ 
4. ส่ือสังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/ รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ พิบูลบ ำรุง  
5. ตู แสดงควำมคิดเหน็ ซึ่งติดต้ังไว หน ำห องธุรกำร  
6. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) 86 หมู่ 3 ต ำบลบำงศรีเมือง อ ำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง 

หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานชัดแจ้งเพียงพอท่ี สามารถดำเนินการ 
สืบสวน/สอบสวนได้ 

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) ใช้ถ้อยคสุภาพหรือข้อความสุภาพ 



แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                  
          

 ยุติ     ไม่ยุติ   
         

ยุติเรื่องแจ้งผู้   ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้  
ร้องทุกข์ทราบ   ร้องทุกข์ทราบ  

       
      
    ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จ 
     เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
       
       
     ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้อง  
         

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 
ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 
02-4474875 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จ ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 

http://www.chalermschool.ac.th 

แจ้งผลใหศู้นย์รับเรื่องร้องเรียน 
การท ุจริต (๑๕ วัน) ร้องเรียนทางุFacebook 

https://www.facebook.com/ 
รร.วัดเฉลิมพระเกียรติุพิบูลบ าร ง 

ตู้แสดงความคิดเห็นุซึ่งติดต้ังไว้หน้าห้องธ รการ 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติุ(พิบูลบ าร ง) 
86ุหมูุ่3ุุต าบลบางศรีเมืองุอ าเภอเมือง

นนทบ รีุจังหวัดนนทบ รีุ11000 

https://www.facebook.com/


 
ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

 

๑) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) 
รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จาก 6 ช่องทางการร้องเรียน 

๒) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เน ื้อหาขอร้องเรียน/ร องทุกข์
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
ทราบและพิจารณา 

๔) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำ
ส่งเเนินการ/ตอบข้อซักถามช้ีแจงข้อเท็จจริง 

5) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบ ๑5 วัน 
๖) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามควำมก้าวหน้าผลการด ำเนินงำน

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๗) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและ 

สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
๘) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

จัดเก็บเรื่องการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ด ำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้า 

มายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนดดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

ช่องทาง 
ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียน 

ประสาน หาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีผู้ ภายใน ๑5 วันทำการ  
    

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทำการ  
    

ร้องเรียนผ่านไปรษณีย ์ ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทำการ  
    

ร้องเรียนผ่านทางFacebook ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทำการ  
    

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์/โทรส ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทำการ  
    

ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิ ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทำการ  
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) (แบบ บค.๑) 
 

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง)  
86 หมู ่3 ตำบลบำงศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุร ี 
จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

 

วันท่ี............ เดือน......................... พ.ศ. .............. 
 

เรื่อง 
 

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

เรียน 
 

ผู อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง) 
 

ข้าพเจ้า................................................................ อายุ............ปี อยู่บ้านเลขท่ี........................... 
หมู่ท่ี.............. ตำบล...................................... อำเภอ........................................ จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์...................................... อาชีพ............................................... ตำแหน่ง................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน........................................................................... ออกโดย...................................................... 
วันออกบัตร.................................. บัตรหมดอายุ...................................... 

มีควำมประสงค์ขอร องเรียน/แจ งเบำะแสกำรทุจริตเพื่อให  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ำรุง)  
พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำเรื่อง........................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ตามข้างต้นเป ประการ 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
 

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

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

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

4)........................................................................................ จำนวน................. ชุด 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(...........................................................) 
         ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 


