
 

 

 

 

 
 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

 

โรงเรียนวัดขะจาว 

 

ปงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 

 โรงเรียนวัดขะจาว มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรัปช่ัน โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ

ตรวจสอบเฝาระวัง  

 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในโรงเรียนวัด 

ขะจาวเปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและประชาชน และอำนวยความสะดวก

ตอบุคลากรผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต โดยไดรวบรวมแนวทางการ

ดำเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต ท้ังนี้เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  

 

 

 

           
 (นายประสิทธิญา   ปญญาลือ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง            หนา  

 

หลักการและเหตุผล          ๑  

การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโรงเรียนวัดขะจาว      ๑  

สถานท่ีต้ัง           ๑  

หนาท่ีความรับผิดชอบ          ๑  

วัตถุประสงค           ๑  

คำจำกัดความ           ๑  

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน         ๒  

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติ       ๓  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          ๔  

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ      ๔  

หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๔  

การบันทึกขอรองเรียน          ๖  

การประสานหนวยงานเพือ่แกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน    ๖  

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      ๗  

ภาคผนวก  

 แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียนการทุจริต 

 

 

 



 

แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. หลักการและเหตุผล  

 วัดขะจาว มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรัปช่ัน และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการทุจริต จากชองทางการรองเรียนของโรงเรียนวัดขะจาว 

โดยปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต  

ซึ่งอำนาจหนาท่ีดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาท่ี

โดยมิชอบของบุคลากรสังกัดโรงเรียนวัดขะจาว จึงเปนเรื่องท่ีโรงเรียนวัดขะจาวจำเปนตองดำเนินการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง ภายใตหลักธรรมาภิบาล  

๒. สถานท่ีต้ัง  

 ท่ีทำการโรงเรียนวัดขะจาว ๑๔๘/๑ ม.๒ ต.ฟาฮาม อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม ๕๐๐๐๐ 

๓. หนาท่ีความรับผิดชอบ  

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในโรงเรียนวัดขะจาว 

๔. วัตถุประสงค  

 ๑) เพื่อใหการดำเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตโรงเรียนวัดขะจาว มีข้ันตอน/กระบวนการ

และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 ๒) เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี

กำหนดไวอยางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  

 ๓) เพื่อพิ ทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance)  

๕. คำจำกัดความ  

 เร่ืองรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของบุคลากร

โรงเรียนวัดขะจาว เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติใน

กระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ของโรงเรียนวัดขะจาว 

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปช่ัน เชน มีสิทธิ

เสนอคำรองเรียน/แจงเบาะแสตอโรงเรียนวัดขะจาว หรือสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  

 บุคลากร หมายถึง บุคลากรของรัฐ พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  

 หนวยรับเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโรงเรียนวัดขะจาว 



 การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสต้ังแตตนจนถึงการไดรับการแกไข

หรือไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงช่ือ ท่ีอยูชัดเจน  

๖. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส  

 1) รองเรียนดวยตนเอง ท่ีโรงเรียนวัดขะจาว  

 ๒) ทางไปรษณีย (ท่ีอยู ท่ีทำการโรงเรียนวัดขะจาว ๑๔๘/๑ ม.๒  ต.ฟาฮาม อ.เมืองเชียงใหม      

                       จ.เชียงใหม ๕๐๐๐๐)  

 ๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข ๐๕๓-๒๔๐-๔๘๘ หมายเลขโทรสาร ๐๕๓-๒๔๐-๔๘๘ 

 ๔) ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข โรงเรียนวัดขะจาว  

 ๕) เว็ปไซต https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1050130025 

 ๖) Facebook : โรงเรียนวัดขะจาว  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต 

 

แผนผังข้ันตอนการดำเนินการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนการทุจริตของ 

โรงเรียนวัดขะจาว 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 

 

 

 

เรื่องรองเรียนการทุจริต          

จดหมายรองเรียน                     โรงเรียนวัดขะจาว                       เรื่องรองเรียนการทุจริตจากเว็บไซต 

หนังสือจังหวัด/อำเภอ         

  โทรศัพท เปนตน 

 

 

ทะเบียนหนังสือรับ 

โรงเรียนวัดขะจาว 

(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง) 

 

 

 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ 

และเสนอผูอำนวยการโรงเรียน 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

 

 

 

 

 

 

แจกจายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ    เรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีตองพิจารณาวินิจฉัย 

   ไปดำเนินการตามคำสั่งของ     - เสนอตามลำดับข้ัน 

      ผูอำนวยการโรงเรียน     - แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

     (ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)     - ดำเนินการแกไข 

       -รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ  

       - แจงผูรองเปนหนังสือเพ่ือทราบ  

                                -๔- 



๘. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 ๑) ประกาศจัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโรงเรียนวัดขะจาว  

 ๒) แตงต้ังบุคลากรรับผิดชอบประจำศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโรงเรียนวัดขะจาว 

 ๓) แจงคำส่ังใหแกบุคลากรผูรับผิดชอบตามคำส่ัง เพื่อความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน  

๙. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตท่ีเขามายังโรงเรียนวัดขะจาว จากชองทาง

ตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

 

ชองทาง 

 

ความถ่ีในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดาเนินการ 

รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหตุ 

 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทำการ  

ทางไปรษณีย ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทำการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 

๐๕๓-๒๔๐-๔๘๘ 

ทุกวันทำการ 

 

ภายใน ๑ วันทำการ 

 

 

รองเรียนผานตูรองเรียน/รองทุกข ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 

pracharath.ac.th/1050130025 

ทุกวันทำการ 

 

ภายใน ๑ วันทำการ 

 

 

รองเรียนทาง FaceBook ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

 

๑๐. หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ๑๐.๑ ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย  

  ๑) ช่ือ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  

  ๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  

  ๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 

ขอเท็จจริงหรือช้ีชองทางแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของบุคลากร ชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดำเนินการ

สืบสวน/สอบสวนได  

  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถาม)ี 

 

 

 

 

-๕- 



 

 ๑๐.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ี

เสียหายตอบุคคลอื่นหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 ๑๐.๓ เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตางๆ ของบุคลากรสังกัดโรงเรียนวัดขะจาว  

 ๑๐.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได

ในการดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและเก็บเปน

ฐานขอมูล  

 ๑๐.๕ ไมเปนคำรองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้  

  ๑) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐาน

แวดลอมชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทำการสืบสวน สอบสวนตอไปได  

  ๒) คำรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมีคำ

พิพากษาหรือคำส่ังถึงท่ีสุดแลว  

  ๓) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงหรือองคกรอิสระท่ีกฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคำรองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไม

ดำเนินการหรือดำเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา  

  ๔) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงแหงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน  

นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไม

เปนเรื่องเฉพาะกรณี  

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน  

 ๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ช่ือ-สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลข

ติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณท่ีเกี่ยวของและสถานท่ีเกิดเหตุ  

 ๒) ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน บุคลากรตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต

โรงเรียนวัดขะจาว  

๑๓. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน  

 ๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอำนาจหนาท่ีของกองหรือสำนักใหหนวยงานนั้นรายงานผลใหผูรองเรียน

ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียนและสำเนาใหบุคลากรศูนยฯ จำนวน ๑ ชุด เพื่อ

จะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป  

 ๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหบุคลากรประจำศูนยฯ ดำเนินการโดยตรงให

บุคลากรประจำศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน  

 

-๖- 



 

๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  

 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจำไตรมาสรายงานใหนายกโรงเรียนวัดขะจาว

ทราบทุกไตรมาส  

 ๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากส้ินปงบประมาณเพื่อนำมาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนนำทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป  

 

 

 

 

 
 

 

 

-๗- 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบคำรองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง) 

       

       หนวยรับเรื่อง  

       โรงเรียนวัดขะจาว  

       อำเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

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

เรื่อง .....................................................................................  

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนวัดขะจาว 

   

  ขาพเจา........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.......  

ตำบล...........................................อำเภอ................................จังหวดั........................โทรศัพท..............................  

อาชีพ.................................................................ตำแหนง.....................................................................................  

เลขท่ีบัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................  

วันออกบัตร......................................บัตรหมดอาย.ุ..............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส  

ตอตานการทุจริต เพื่อใหโรงเรียนวัดขะจาว พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาใน

เรื่อง  

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

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

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

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

  ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริงทุก

ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถาม)ี ไดแก  

๑)......................................................................................................จำนวน............................ชุด

๒)......................................................................................................จำนวน............................ชุด

๓)......................................................................................................จำนวน............................ชุด  

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป  

   

      ขอแสดงความนับถือ  

 

     (.........................................................) 


