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ค าน า 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

และประพฤติมิชอบการส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้อง

และปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้ องกัน

และปราบปรามการทุริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลา

ภิเษก ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครอง

จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานน าไปสู่

ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนประสาน 

ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนมี 4 

ช่องทาง ประกอบด้วย  

1) ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

35 หมู่ 6 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190   

2) ตู้ไปรษณีย์โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 35 หมู่ 6 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวัด

บึงกาฬ 38190   

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก http://www.nypk.ac.th  

4) เฟสบุ๊ก "โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก " 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน สอดรับกับ

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของโรงเรียนหนองยองพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ

การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็น

ประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
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1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปราม การทุจริต

และประพฤติมิชอบการส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้อง

และปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลา

ภิเษก ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครอง

จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานน าไปสู่

ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนประสาน 

ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของมี 4 

ช่องทาง ประกอบด้วย  

1) ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

35หมู่ 6 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190  2) ตู้ไปรษณีย์โรงเรียนหนองยองพิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก 35หมู่ 6 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190  3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก http://www.nypk.ac.th 4) เฟสบุ๊ก "โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

" 

ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ พระราช

กฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า "เมื่อส่วนราชการ

ใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยว กับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

ส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน 

หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการ

ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่โรงเรียนหนองยอง

พิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประซาชน เพ่ือให้แนวทางการ

ด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไข

ปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การ

อภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกันส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรร

มาภิบาล ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติชอบ

ใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามชั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน

ใหม่พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้

สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ

ปฏิบัติงาน 

2.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. หลักเกณฑ์และมาตรการในการร้องเรียน 

3.1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

      3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ 

เสียหายอัน เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) การกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

2) การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

5) การกระท านอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

      3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่

บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

      3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

            3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์ หรือ

อีมล์ติดต่อกลับ 

                                3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

 

 



3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตาม

สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสกรทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพ่ือ

ด าเนินการ สืบสวนสอบสวน 

3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 

3.2.5 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 

3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 

3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน 

กรณี แวดล้อม ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น 

3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 

3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 

3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2.5 

3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 

3.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียน 35หมู่ 6 ต าบลหนองยอง 

อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190   

3.5.2 ตู้ไปรษณีย์โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 35 หมู่ 6 ต าบลหนองยอง 

อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190  

3.5.3 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

http://www.nypk.ac.th 

3.5.4 เฟสบุ๊ก โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 1 

กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ลงทะเบียนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/

ทะเบียนรับ -ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ขั้นตอนที่ 2 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน บันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยอง

พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พิจารณา มอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

(กรณีแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วัน) 

 

http://www.nypk.ac.th/


ขั้นตอนที่ 3 

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตาม

มาตรฐานที่ก าหนด / ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดและเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 4 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการ

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ขั้นตอนที่ 5 

1. ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 

2. ไม่ยุติเรื่อง กรณีมีมูลแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัย (วินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง) 

- กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ด าเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน 

- กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ด าเนินการภายในระยะเวลา 180 

วัน ถ้ามีเหตุจ าเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และไม่เกิน 240 วัน 

ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

   2.1 แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งฯ 

   2.2 แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งฯ 

3. ท าแบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประธาน 

คณะกรรมการฯ ทราบ ตามข้อ 2.2 

4. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้กล่าวหา ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ 

5. ท าแบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ 

กล่าวหา ตามข้อ 4 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ 4 แล้วเสร็จ 

6. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ 5 แล้วเสร็จ 

7. ประชุมพิจารณาลงมติ ท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ 6 แล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



แบบค าร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

35 หมู่ 6 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190  

 

วันที่.........เดือน………………..พ.ศ…………….. 

 

 

เรื่อง…………………………………………………………………………………… 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล........................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............

ต าบล…………………………………..อ าเภอ....................................จังหวัด……………………………………………………. 

เบอร์โทรศัพท…์……………………………………….เลขที่ประจ าตัวประชาชน…………………………………………………. 

มีความประสงค์ขอร้องเรียน / แจ้งเบาะแสกรทุจริต เพื่อให้โรงเรียนโรงเรียนหนองยองพิทยาคม      

          รัชมังคลาภิเษก  พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

ลงชื่อ…………………………….……………..ผู้ยื่นค าร้อง 

      (…………………………….…………….) 


