
คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



คำนำ 

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีบทบาทหน้าท่ีหลัก ในการ
กำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริคอร์รัปช่ัน 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไ้ปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเรจ็อยา่งมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้
ยังมีหน้าท่ี สำคัญ ในการประสำนติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 
๓๔/๑ หมู่ ๑ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต 
คอร์รัปช่ันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) http://thairath84.kkzone1.go.th/ 3) เฟซบุ๊ค  
“โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 

(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัด การเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) สอดรับกับกระบวนการจั ดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ/แจ้ งเบาะแสด้านการทุ จริตและ
ประพฤติมิ ช อบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 



บทท่ี 1 

บทนา 

1.หลักการและเหตุผล 

        โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีบทบาทหน้าท่ีหลัก ในการกำหนดทิศทางวางกรอบการ
ดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
ทุ กระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิต สำนกึป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริม และคุ้ม ครอง
จริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี วางไวไ้ปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่น และศรทัธาต่อการบริ หารราชการของหน่ ว ยงาน 
นอกจากนี้ ยังมีห น้าท่ี สำคัญ ในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่อง 
ร้องเรียน ประสำน ติดตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง 
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมี ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์เลขท่ี ๓๔/๑ หมู่ ๑ 
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ัน โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) http://thairath84.kkzone1.go.th/ 3) เฟซบุ๊ค “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บา้นสำราญเพี้ยฟาน) ในส่วน
การปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการ
ติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอานาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น 
ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอานาจหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนการ 
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีศูนยป์ฏิบติัการ
ต่อต้าน การทุ จริต โรงเรีย นไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อให้แนวทางการ
ดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำมารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การ
อภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริมการรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 



2. วัตถุประสงค์ 

             1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสำมารถนาไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้ 
เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

             2) เพื่อ ใหม้ัน่ ใจว่ากระบวนการจัด การเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

             3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขัน้ ตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ี สามารถถา่ยทอดให้ กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จ ากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

             4) เพื่อพิทักษ์ สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลัก ธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 

3. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  มบีทบาทหน้าท่ี ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคล่ือนนโยบาย 
และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 

   1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของส่วน
ราชการ รวมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติ การปอ้งกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 
   2) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
   3) ดำเนิน การเกี่ยวกับข้อร้องเรีย นการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ในส่วนราชการ 
   4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
   5) ประสำนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   6) ติดตาม ประเมนิผล และจัดทำรายงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 



4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

1) ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี ๓๔/๑ หมู่ ๑ ตาบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้าน 
สำราญเพี้ยฟาน) http://thairath84.kkzone1.go.th/ 
3) เฟซบุ๊ค “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)” 
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    1) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
    2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
    3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน 
ว่ามี มูล ขอ้เท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้ งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี /หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอทีจะ
สำมารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได่้ 
    4) ระบุพยานเอกสำร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ 



6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑. ร้องเรียนผ่านตูไปรษณีย์้ 

๒. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

๓. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค 

๔.ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน 

ลงทะเบียนรับ/ประสำนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 

ยุติเรื่อง 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ้

ไม่ยุติเรื่อง 

ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 

ส้ินสุดการดำเนินการรายงานผล 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

     1) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) รับเรื่อง 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง 
     2) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ คัด แยกหนังสือ วิเคราะห์ เนื้อหาของเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบ่าะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     3) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติ การต่อต้านการทุจรติ สรุป ความเหน็ เสนอและจัด ทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
     4) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ /ตอบข้อซักถาม ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง 
     5) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
     6) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     7) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติ การต่อต้านการทุจรติ เกบ็ข้อมูล ในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และสรุป
วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
     8) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดำเนิน การรับ และติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบท่ีเข้ามายัง

หน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกาหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถ่ีในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ 
ข้อร้องเรียน เพื่อ 
ประสำนหาทางแก้ไข 

ภายใน ๑๕ วันทาการ 

ภายใน ๑๕ วันทาการ 

ภายใน ๑๕ วันทาการ 

ภายใน ๑๕ วันทาการ 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่านทุก 
วันกล่องรับเรื่องร้องเรียน 

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย ์

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค 

ทุกวัน 

ทุกวัน 

ทุกวัน 



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ท่ีทำการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

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

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

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

         ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ ......................ปี  อยูบ้่านเลขท่ี .............หมู่ท่ี 
............ตำบล .................................อำเภอ .................................จังหวัด..................................โทรศัพท์
..............................อาชีพ .................................................... เลขท่ีบัตรประชาชน....................................ออกโดย 
................................................วนัออกบัตร ...........................วันหมดอายุ........................... 

มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 

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

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

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

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

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

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

  ท้ังนี้ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า คำขอร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสการตอ่ต้านการทุจรติตามข้างต้น เป็นจริงทุกประการ โดย
ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ลงช่ือ...................................................ผู้ยื่นคำร้อง 

(...................................................) 
ลงช่ือ.................................................เจ้าหน้าท่ี 

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

ลงช่ือ................................................................... 



 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  ๒๕๖๕ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) 

 

 

 

ประจำเดือน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ตุลาคม -  
พฤศจิกายน -  
ธันวาคม -  
มกราคม  - 

กุมภาพันธ ์  - 
มีนาคม  - 

พฤษภาคม  - 
มิถุนายน  - 
กรกฎาคม  - 
สิงหาคม  - 
กันยายน  - 

สรุป -ไม่มีการร้องเรียน- -ไม่มีการร้องเรียน- 


