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  029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงเรียนบานทุงหงาว 

 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงเรียนบานทุงหงาววางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาตวิา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครอง จริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวม

กำหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความ 

สำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหนาที่สำคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ

เกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตาน 

การทุจริต 4 ชองทาง ประกอบดวย 

 1. ตูไปรษณีย 120 หมูท่ี 1 โรงเรียนบานทุงหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 

 2. เว็บไซต : http://www.bantungngao.ac.th/mainpage 

 3. เพจ Facebook โรงเรียนบานทุงหงาว สพป.ระนอง 

 4. โรงเรียนบานทุ งหงาว กลองรับเรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต ในโรงเรียนบานทุ งหงาวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 1. หลักการและเหตุผล 

 ในสวนการปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื ่องรองเรียน/รองทุกขที่สอดคลองกับพระราช-

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดวา “เมื่อสวนราชการ

ใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของสวน

ราชการนั้นใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคำถามหรือแจงการดำเนินการใหทราบภายใน 15 วัน หรือ

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซ่ึงอานาจหนาท่ีดำเนินการเก่ียวกับ

ขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ี

ศูนยขอมูลขาวสาร กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองระนอง จำเปนตองดำเนินการเพื่อตอบสนองความตองการ

ของประชาชน เพ่ือใหแนวทางการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันเกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนเปนสำคัญภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  คือ  การปองกัน  สงเสริม การรักษา

และการฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 
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 2. วัตถุประสงค  

 1.เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ สามารถนำไปเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานใหเกิด

รูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบได

อยางมีประสิทธิภาพ  

 2.เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบใชเปนแนว

ทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

เรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

 3.เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา

ใหการทางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใหบริการใหสามารถเขาใจและใช

ประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

 4. เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance  

 

 3. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 โรงเรียนมีบทบาทหนาที่ในการดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสำคัญในการขับเคลื่อน

นโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริตคอรัปชั่น  

 1.เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน

ราชการ รวมทั ้งจัดทาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ ให

สอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ  

 2. ประสาน เรงรัดและกากับใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม การ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

 3. ดำเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ

เจาหนาท่ีในสวนราชการ  

 4. คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  

 5. ประสานงานที่เกี ่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุมครอง

จริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ

คุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 7. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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 4. การรองเรียน/แจงเบาะแส 

 1. ตูไปรษณีย 120 หมูท่ี 1 โรงเรียนบานทุงหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 

 2. เว็บไซต : http://www.bantungngao.ac.th/mainpage 

 3. เพจ Facebook โรงเรียนบานทุงหงาว สพป.ระนอง 

 4. กลองรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต โรงเรียนบานทุงหงาว  

 

 5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 1. ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  

 2. วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  

 3. ขอเท็จจริง หรือพฤติการณประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล ขอเท็จจริง 

หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่จะสามารถดำเนิน        

การสืบสวน/สอบสวนได  

 4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี – ใชถอยคำสุภาพหรือขอความสุภาพ 
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 
 

 

 

 

โรงเรียนบานทุงหงาว

ลงทะเบียนรับเรื่อง/
ประสานหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน
ไมยุติเรื่องแจง

ผูรองเรียน

ชองทาง 

การรองเรียน

แจงเบาะแส

รองเรียนผาน

ตูไปรษณีย

เว็บไซตโรงเรียน 

เพจ Facebook 

โรงเรียน 

กลองรับเรื่อง

รองเรียน 

ส้ินสุดการดำเนินการรายงาน 

ผลใหผูรองเรียนทราบ 
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 7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 1. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงเรียนบานทุงหงาว รับเรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน      

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 4 ชองทาง  

 2. เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 3. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน

ไปทราบและพิจารณา  

 4. เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ/ตอบขอซักถาม ชี้แจง

ขอเท็จจริง  

 5. เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตน ภายใน 15 วัน  

 6. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดาเนินงานจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 7. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและสรุป

วิเคราะหเสนอผูบริหาร  

 8. เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

 

 8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 โรงเรียนบานทุงหงาวดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ  ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ชองทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

รับขอรองเรียนเพ่ือ 

ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

1. รองเรียนดวยตัวเองผาน  

กลองรับเรื่องรองเรียน  

ทุกวัน  ภายใน 15 วันทาการ   

2. รองเรียนผานตูไปรษณีย  ทุกวัน  ภายใน 15 วันทาการ   

3. รองเรียนผานเว็บไซต  ทุกวัน  ภายใน 15 วันทาการ   

4. รองเรียนทาง Facebook  ทุกวัน  ภายใน 15 วันทาการ   
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานสถิติ 
รายงานสถิติการรับแจงเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 

เดือน 
จำนวนเรื่อง 

รองเรียน 

ดำเนินการ 

เรียบรอยแลว 

อยูระหวาง 

ดำเนินการ 

ยังไมได 

ดำเนินการ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓      

สิงหาคม ๒๕๖๓      

กันยายน ๒๕๖๓      

ตุลาคม ๒๕๖๓      

พฤศจิกายน ๒๕๖๓      

ธันวาคม ๒๕๖๓      

มกราคม ๒๕๖๔      

กุมภาพันธ ๒๕๖๔      

มีนาคม ๒๕๖๔      

เมษายน ๒๕๖๔      

พฤษภาคม ๒๕๖๔      

รวม     
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แบบคำรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

         โรงเรียนบานทุงหงาว  ๑๒๐  หมูท่ี ๑ 

         ตำบลหงาว  อำเภอเมืองระนอง 

         จังหวัดระนอง  ๘๕๐๐๐ 

     วันท่ี____ เดือน_________________ พ.ศ.________.  

เรื่อง _____________________________________________________________________ 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงหงาว  

 ขาพเจา ___________________________________________ อาย ุ_____________ ป อาศัยอยู

บานเลขท่ี ________ หมูท่ี ____  ตำบล ___________ อำเภอ _________________จังหวัด ______________

โทรศัพท ________________________อาชีพ ___________เลขท่ีบัตรประชาชน _______________________

ออกโดย __________________.วันออกบัตร ____________________วันหมดอายุ ______________________.  

 มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส การตอตานการทุจริต เพ่ือใหโรงเรียนบานบานทุงหงาวพิจารณา 

ดำเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
  

 ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแส การตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริง ทุกประการ 

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี ไดแก  

 ๑ _____________________________________________________________จำนวน _______ ชุด  

 ๒ _____________________________________________________________จำนวน _______ ชุด  

 ๓ _____________________________________________________________จำนวน _______ ชุด  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป 

 

ลงชื่อ _____________________________ 

       (_________________________  

        ผูยื่นคำรอง 

ลงชื่อ _____________________________ 

       (_________________________  

         เจาหนาท่ี 

 

ลงชื่อ _____________________________ 

       (_________________________  

        ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงหงาว 
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