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ค ำน ำ 

 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดย
ร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/ โครงการท่ีวางไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน สอดรับกับกระบวนการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และ 
บุคลากรผู้ปฏิบติังานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์
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1. หลักกำรและเหตุผล 

 
การปฏิบัติงานด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสอดคล้องกับ พระราช 

กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า "เมื่อส่วน
ราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราซการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ี อยู่ในอ านาจ 
หน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการ ด าเนินการให้ทราบ 
ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจ 
หน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของหน้าท่ี
ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีโรงเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้
แนวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและสิทธิผล 
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการของประซาชนเป็น
ส าคัญภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษาและการฟื้นฟู
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ ได้ตระหนักถึงเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการวางกรอบ
การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสร้างการมีส่วน ร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การ
ส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/ โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน ต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน 

ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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กับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  

พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  
3. บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
5) ประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง 

จริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

4. กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
1) เฟซบุ๊ค  

https://www.facebook.com/NikornwitSchool/ 
2) เว็บไซต์โรงเรียน 

http://nikornwit.com/ 
3) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส การทุจริตในโรงเรียน 

5. หลักเกณฑ์ในกำรรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
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3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอท่ีจะ
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) – ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
6. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

1) โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จาก
ช่องทางการร้องเรียน  

2) เจ้าหน้าท่ีคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

3) เจ้าหน้าท่ีสรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา ทราบและพิจารณา 
4) เจ้าหน้าท่ีส่งเรื่องให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ / ตอบข้อ ซักถาม ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
5) เจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบ้ืองต้น ภายใน 15 วัน 
6) เจ้าหน้าท่ี รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
7) เจ้าหน้าท่ี เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและ สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
8) เจ้าหน้าท่ี จัดเก็บเรื่อง 

8. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีเข้า 

มายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทำง ควำมถ่ีในกำรตรวจสอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
เฟซบุ๊ค ทุกวัน 15 วัน  
เว็บไซต์ ทุกวัน 15 วัน  
กล่องรับเรื่องร้องเรียน ทุกวัน 15 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 5 

 

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ัวไป 
เขียนท่ี............................................... 

วันท่ี................เดือน.................................พ.ศ. ............... 
เรื่อง ............................................................................................................................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี........................ 
หมู่ท่ี................บ้าน...............................ต าบล...........................................อ าเภอ..................................................... 
จังหวัด..................................................................ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ดังนั้น ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................ 
จึงใคร่ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ มายังโรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน..................ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน               จ านวน.................ฉบับ 
3. เอกสารอื่น ๆ 
 (ระบุ)...................................................................................................................... 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

         (ลงช่ือ)..................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
         (..............................................................................) 

              หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 
 


