
 

 

แนวปฏิบัติการจัดการรับเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และฝ่าฝืนคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มกฎหมายและคดี 

 

 
 

โรงเรียนบ้านโพนแพง 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แนวปฏิบัติการจัดการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และฝ่าฝืนคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มกฎหมายและคดี 

โรงเรียนบ้านโพนแพง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

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

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยรัฐบาลปัจจุบันไดมี้นโยบายการปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีโครงการ “สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รับซั่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
คอร์รับขัน่เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบักระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนผู้แจ้งเรื่องเรื่องร้องเรียนและผู้ถูก
ร้องเรียนได้รับความคุ้มครองอันจะท าให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียน
บ้านโพนแพง  จึงได้จดัท าคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและฝ่าฝืนคุณธรรม
จริยธรรมขึ้น 
 

การด าเนนิการของโรงเรียนบ้านโพนแพง 

 การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนบ้านโพนแพง  จ าต้องด าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและ
การร้องเรียนมาตรา 59 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว” และพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธ๊การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พ หมวด 
7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา38 “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการ
ติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการดว้ยกนัเกี่ยวกบังานที่อยู่ในอ านาจ หน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนิน ภายใน 15 วัน หรือภายในการก าหนดเวลาที่ 
มาตรา 41 ก าหนดไว้” ในกรณีท่ีส่วนราชการได้รับค าร้องเรียนเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการอุปสรรคความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใดโดยมีขิอมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนัน้ที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่บุคคลนั้นให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการ
ด าเนินการด้วยทั้งนี้อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ไดใ้นกรณีการแจ้ง 
ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้้องเรียนเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นนั้น  

 



วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

  2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและมีมาตรฐานเดียวกัน 

  3. เพ่ือเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานให้ผู้มาร้องเรียน หรือประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง 

  4. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 

ประเภทเรือ่งร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  1. การบริหารจัดการ การที่ส่วนราชการด าเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเป็น
ธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะด าเนินการและ
ประโยชน์ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

 2. วินัยข้าราชการ การที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่วาง
หลักเกณฑ์ข้ึนมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และก าหนดแบบแผนความประพฤติของข้าราชการ 
เพ่ือให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้
เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบการเงินการ
คลัง หรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

   3. ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพ่ือการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอก
หน่วยงาน หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

 4. ขัดแยง้กับเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของรัฐ การที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับ
การกระท าการใด ๆ ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน ในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หรือหน่วยงานทางการศึกษา 
 

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง 

 2. จดหมายหรือหนังสือร้องเรียนส่งถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 



 3. กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าห้องบริหารโรงเรียนบ้านโพนแพง 

 4. ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านเมนูรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโพนแพง 
 

การรับเรื่องร้องเรียนกรณี “บัตรสนเท่ห”์ ใหพิ้จารณาด าเนินการดังนี้ 

 หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0206 / ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2554 ซ่้งก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการไว้ได้โดยสรุปว่า 

   1. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รบัเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการให้ถือเป็นความลับหากเปน็บัตรสนเท่ห์ให้
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

   2. ให้ส่งส าเนาเรื่องราวดังกล่าวโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนหรือส าเนาบัตรสนเท่ห์ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้
ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวนทางลับหากไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องไดห้ ากกรณีมีมูลก็ใหด้ 
าเนินการท้งั คดีทางอาญาและทางวินัยแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องราวมาทราบด้วย  

   3. ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องราวกล่าวโทษแจง้ ใหผ้ รู้  ้องเรียนทราบในทางลบั หลงั จากท่ีไดร้  ั
บเรื่องราวร้องทุกข์  

   4. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อคุม้ ครองผรู้  ้องพยานและบุคคลที่ใหข้ 
อ้ มูลในการสืบสวนสอบสวนอยา้ ให้ตอ้ งรับภยั หรือความไม่ชอบธรรมซ่้งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน 
 

หลักเกณฑใ์นการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพประกอบด้วย (กรณีท าเป็นหนังสือ) 

   - ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจงเบาะแสช  ้  ัดเจน 

   - วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

    - ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

   - ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

  2. ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
บุคคลอื่นหรือหน่วยง านที่เกี่ยวข้อง 



  3. เป็นเรื่องทีผ่้้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบของส านักง านศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

  4. เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ในการ
ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน ให้ยุตเิรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล 

  5. ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

    - ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อม
ชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

   - ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งที่สุดแล้ว 

   - เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 

   - ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็น
เรื่องเฉพาะกรณี 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ  

  1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่อง
ทางการร้องเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านโพนแพง 

  2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

   3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าบันทึกและสรุปความเห็นเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพงพิจารณา
ลงนามภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ลงทะเบียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

  4. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายอ านาจให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการในทางลับ หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึง
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและไต่สวนพิจารณาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงหรือให้ถ้อยค า เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ร้องเรียน โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 



  5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 4 รายงานผลการด าเนินการให้
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพ่ือพิจารณา 

  6. เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพงพิจารณารายงานผลการด าเนินการแล้ว หากเห็นว่า เป็นการ
กระท าโดยทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงเรียนบ้านโพนแพง ให้
ด าเนินการทางวินัยต่อไป แต่หากพิจารณาแล้วไม่มีมูลให้ยุติเรื่องและถือว่าเรื่องร้องเรียนเป็นอันยุติ 

  7. รายงานผลการด าเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เสร็จสิ้นแล้ว 
 

การปกปิดความลับและการคุม้ครองพยาน 

 การด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องด าเนินการโดยอาศัย
หลักการคุ้มครองพยานเป็นส าคัญ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ร้องเรียนหรือตัวพยานผู้ให้ข้อมูล เช่น การรับ
และส่งค าร้องเรียน การตรวจสอบค าร้องเรียน การด าเนินการคุ้มครองพยาน หรือการด าเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับ
การคุ้มครองพยานให้ด าเนินการเป็นการลับ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของพยาน ข้อมูล และรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวพยานบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน พฤติการณ์แห่งคดีความไม่ปลอดภัยที่พยานจะได้รับ 
โดยให้พยานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ข้อเท็จจริงได้แต่เพียงเท่าท่ีจ าเป็น 

 ทั้งนี้สามารถด าเนินการโดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ 2546 ซึ่งได้ก าหนดโทษ
ของบุคคลที่เปิดเผยความลับไว้ในมาตรา 21 และพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2551 ได้ก าหนดโทษของบุคคลที่เปิดเผยความลับไว้ในมาตรา 64 และมาตรา 65 
 

ระยะเวลาเปดิให้บรกิาร 

  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

 


