
คู#มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจดัการเรื่องร9องเรียนการทุจรติ/

แจ9งเบาะแส ด9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก#น เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 



 

      คำนา  

 ศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทจุริต โรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น มีบทบาท หน9าที่หลัก ในการกำหนด

ทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการปQองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติ มิชอบ การส#งเสริมและ

คุ9มครองจริยธรรมของส#วนราชการ ให9สอดคล9องกับยุทธศาสตรNชาติว#าด9วยการปQองกัน และปราบปรามการทจุริต 

เพื่อใช9เปSนเครื่องมือสำคัญในการสร9างการมสี#วนร#วมจากทุกภาคีเครือข#าย ด9านการ ปQองกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอรNรปัช่ัน การส#งเสริมและคุ9มครองจริยธรรมทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน โดยร#วม กาหนดเปQาหมายการพฒันากล

ยุทธNไปสู#การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว9ไปสู#เปQาหมายเดียวกัน คือ ความสำเรจ็อย#างมีประสทิธิภาพ และ

ประสิทธิผล นอกจากน้ี ยังมหีน9าทีส่ำคัญในการประสาน ติดตาม หน#วยงานที่เกี่ยวข9องเกี่ยวกบัการจัดการเรื่อง

ร9องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบจากช#องทาง การร9องเรียน ของศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทจุริต ๔ ช#องทาง 

ประกอบด9วย ๑) ตู9ไปรษณียN หมู# ๑๓ ตำบล เพี้ยฟาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก#น ๔๐๐๐๐ ๒) เว็บไซตN”ศูนยNรบั

แจ9ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอรNรปัช่ัน โรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น http://bpnt.kkzone1.go.th/ ๓) เฟซบุpค 

“โรงเรียน บ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น” ๔) กล#องรบัเรื่องร9องเรียนการทจุริตในโรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น 

 ในปrงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น ได9ทบทวน คู#มือการปฏิบัติงานกระบวนการ

จัดการเรื่องร9องเรียน/แจ9งเบาะแสด9านการทจุริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปSน วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

สอดรบักับกระบวนการจัดการเรื่องร9องเรียน/ร9องทุกขN โรงเรียนไบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น หวังเปSนอย#างย่ิงว#าคู#มือการ

ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร9องเรียนการ ทจุริต/แจ9งเบาะแสด9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปSน

ประโยชนNสาหรับหน#วยงาน และบุคลากร ผู9ปฏิบัติงานทีจ่ะนาไปเปSนมาตรฐานอย#างมีคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     บทที่ 1 บทนำ 

หลักการและเหตุผล  

 โรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น มีบทบาทหน9าที่หลัก ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการ

ปQองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส#งเสริมและคุ9มครอง จริยธรรมของส#วนราชการ ให9

สอดคล9องกบัยุทธศาสตรNชาติว#าด9วยการปQองกัน และปราบปรามการทจุริต เพื่อ ใช9เปSนเครื่องมือสาคัญในการสร9าง

การมสี#วนร#วมจากทุกภาคีเครอืข#ายด9านการปQองกันและปราบปรามการ ทจุริตคอรNรัปช่ัน การส#งเสริมและคุ9มครอง

จริยธรรมบุคลากรโรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#นทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ปQองกัน ปราบปราม และ

สร9างเครือข#าย ในการปQองกันและ ปราบปรามการทุจริต มุ#งเน9นปQองกันการทุจริตโดยร#วมกำหนดเปQาหมายการ

พัฒนากลยุทธNการปQองกันการ ส#งเสริมและคุ9มครองจริยธรรมไปสู#การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว9ไปสู#

เปQาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย#างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู9ใช9บริการได9รับบรกิารที่ดี มีความพึง

พอใจ เช่ือมั่น และ ศรทัธาต#อการบรหิารราชการของหน#วยงาน นอกจากน้ี ยังมีหน9าทีส่ำคัญในการรบัแจ9งเบาะแส

และเรื่อง ร9องเรียน ประสาน ติดตาม หน#วยงานที่เกีย่วข9องกับการจัดการเรื่องร9องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในส#วนการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรือ่ง ร9องเรียน/ร9องทุกขN ที่สอดคล9องกับ พระราช

กฤษฎีกา ว#าด9วย หลักเกณฑNและวิธีการบรหิารกจิการบ9านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดว#า “เมื่อส#วน

ราชการใดได9รับการติดต#อสอบถามเปSนหนังสือจากประชาชน หรือส#วนราชการด9วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู#ในอานาจ

หน9าที่ของส#วนราชการน้ัน ให9เปSนหน9าที่ของส#วนราชการ น้ันที่จะต9องตอบคำถามหรือแจ9งการดาเนินการให9ทราบ

ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาทีก่ำหนดบน พื้นฐานของ หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึง่อา

นาจหน9าที่ดำเนินการเกี่ยวกบัข9อร9องเรียนการ ทจุริต การปฏิบัติหรือการละเว9นการปฏิบัติหน9าที่โดยมิชอบของ

เจ9าหน9าที่ส#วนราชการ จึงเปSนเรือ่งที่ศูนยN ปฏิบัติการต#อต9าน การทุจริตโรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น จำเปSนต9อง

ดำเนินการเพื่อ ตอบสนองความต9องการของประชาชน นอกจากน้ียังได9บรูณาการร#วมกบัศูนยNจัดการเรื่อง

ร9องเรียน/ร9องทุกขN เพื่อให9แนวทางการดำเนินงาน เปSนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปSนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถแก9ไขป�ญหาของประชาชน สร9างภาพลักษณNและความเช่ือมั่น ตอบสนอง

ความต9องการ ของประชาชนเปSนสำคัญ ภายใต9การอภิบาลระบบการรบัเรื่องราวร9องเรียน/ร9องทกุขN คือการปQองกัน 

ส#งเสริม การรักษา และการฟ��นฟบูนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย#างสงูสุด

และ ย่ังยืนต#อไป  

 

 

 



 

2. วัตถุประสงคN  

 1) เพือ่ให9บุคลากรผู9เกี่ยวข9อง หรือเจ9าหน9าที่ผู9รับผิดชอบสามารถนาไปเปSนกรอบแนวทาง การดำเนินงาน

ให9เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร9องเรียน/แจ9งเบาะแส ด9านการทจุริต และ

ประพฤติมิชอบ ได9อย#างมีประสิทธิภาพ  

 2) เพือ่ให9มั่นใจว#ากระบวนการจดัการเรื่องร9องเรียน/แจ9งเบาะแสด9านการทุจริต และ ประพฤติมิชอบใช9

เปSนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ทีส่อดคล9องกับข9อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑN และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข9อง

กับการจัดการเรื่องร9องเรียน/ร9องทุกขN อย#างครบถ9วนและมปีระสิทธิภาพ  

 3) เพือ่เปSนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานทีส่ามารถถ#ายทอดให9กับ ผู9เข9ามาปฏิบัติงานใหม# 

พัฒนาให9การทางานเปSนมืออาชีพ รวมทัง้แสดงหรือเผยแพร#ให9กับบุคคลภายนอก หรือ ผู9ให9บรกิารให9สามารถ

เข9าใจและใช9ประโยชนNจากกระบวนการที่มีอยู# รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรงุกระบวนการ ในการปฏิบัติงาน  

 4) เพือ่พิทกัษNสิทธิของประชาชนและผู9ร9องเรียน/แจ9งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance)  

3. บทบาทหน9าที่ของหน#วยงานทีร่ับผิดชอบ  

 มีบทบาทหน9าที่ในการดำเนินการเสริมสร9างความเข9มแข็งและเปSนเครือข#ายสำคัญ ในการขับเคลื่อน

นโยบาย และมาตรการต#างๆ ในการต#อต9านการทจุริตในองคNกรรวมทัง้บรูณาการเช่ือมโยงกับ ศูนยNปฏิบัติการ 

ต#อต9านการทจุริตคอรัปช่ัน  

 1) เสนอแนะแก#หัวหน9าส#วนราชการเกี่ยวกับการปQองกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

ของส#วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการปQองกันและปราบปรามการทจุริตและ ประพฤติมิชอบของส#วน

ราชการ ให9สอดคล9องกับยุทธศาสตรNว#าด9วยการปQองกันและปราบปรามการทุจริต และ นโยบายของรัฐบาลที่

เกี่ยวข9อง  

 2) ประสาน เร#งรัด และกำกับให9หน#วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปQองกัน และปราบปราม

การทจุริตและประพฤติมิชอบของส#วนราชการ  

 3) ดำเนินการเกี่ยวกับข9อร9องเรียนการทจุริต การปฏิบัติหรอืการละเว9นการปฏิบัติหน9าที ่โดยมิชอบของ

เจ9าหน9าที่ในส#วนราชการ  

 4) คุ9มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข9าราชการ พนักงานส#วนท9องถ่ิน  

 5) ประสานงานทีเ่กี่ยวข9องกบัการปQองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ และ การคุ9มครอง

จริยธรรมกบัหน#วยงานที่เกี่ยวข9อง  

 6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปQองกันและปราบปรามการทจุริตและ ประพฤติมิชอบ และ

การคุ9มครองจริยธรรม เสนอหัวหน9าส#วนราชการและหน#วยงานที่เกี่ยวข9อง  



 7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน#วยงานที่เกี่ยวข9อง หรือที่ได9รับมอบหมาย  

 

4. การร9องเรียน/แจ9งเบาะแส  

1) ตู9ไปรษณียN หมู# ๑๓ ตำบล เพี้ยฟาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก#น ๔๐๐๐๐  

2) เว็บไซตN”ศูนยNรบัแจ9ง เบาะแส เรื่องทจุริต คอรNรัปช่ัน โรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น 

http://bpnt.kkzone1.go.th/  

3) เฟซบุpค “โรงเรียน บ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น”  

๔) กล#องรบัเรื่องร9องเรียนการทจุริตในโรงเรียนบ9านเพีย้ฟานโนนตุ#น 

 

5. หลักเกณฑNในการรบัเรื่องร9องเรียน/แจ9งเบาะแสด9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1) ช่ือ ที่อยู#ของผู9ร9องเรียน/ผู9แจ9งเบาะแส 

2) วัน เดือน ปr ของหนังสอืร9องเรียน/แจ9งเบาะแส 

3) ข9อเท็จจรงิ หรอืพฤติการณN ประกอบเรื่องร9องเรียน/เรื่องแจ9งเบาะแส ปรากฏอย#างชัดเจน  

ว#ามีมูล ข9อเทจ็จริง หรือช้ีช#องทางการแจ9งเบาะแส เกี่ยวกบัการทจุริตของเจ9าหน9าที/่หน#วยงาน ชัดแจ9ง เพียง

พอทีจ่ะสามารถดาเนินการสบืสวน/สอบสวนได9  

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ9ามี) - ใช9ถ9อยคาสุภาพหรือข9อความสุภาพ  

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 1) เจ9าหน9าที่ศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทุจริต โรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น รับเรื่อง ร9องเรียน/แจ9ง

เบาะแสด9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช#องทางการร9องเรียน ๔ ช#องทาง  

 2) เจ9าหน9าที่ศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทุจริต คัดแยกหนังสอื วิเคราะหNเน้ือหา ของเรื่องร9องเรียน/แจ9ง

เบาะแสด9านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 3) เจ9าหน9าที่ศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทุจริต สรุปความเหน็เสนอและจัดทาหนังสือ ถึงผู9บงัคับบัญชา

เหนือข้ึนไป ทราบและพจิารณา  

 4) เจ9าหน9าที่ศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทุจริต ส#งเรือ่งให9หน#วยงานที่เกี่ยวข9องดาเนินการ / ตอบข9อ

ซักถาม ช้ีแจงข9อเท็จจรงิ  

 5) เจ9าหน9าที่ศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทุจริต แจ9งผู9ร9องเรียน/ร9องทกุขN เพื่อทราบเบื้องต9น ภายใน 15 วัน  

 6) เจ9าหน9าที่ศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก9าวหน9าผลการ ดาเนินงาน

จากหน#วยงานที่เกี่ยวข9อง  

 7) เจ9าหน9าที่ศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทุจริต เกบ็ข9อมลูในระบบสารบรรณ เพื่อการ ประมวลผล และ

สรปุวิเคราะหNเสนอผู9บริหาร  

 8) เจ9าหน9าที่ศูนยNปฏิบัติการต#อต9านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง  

8. การรับและตรวจสอบข9อร9องเรียนร9องเรียน/แจ9งเบาะแสด9านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข9อร9องเรียน/แจ9งเบาะแสด9านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทีเ่ข9า

มายังหน#วยงานจากช#องทางต#าง ๆ โดยมีข9อปฏิบัติตามทีก่ำหนด ดังน้ื 

ช#องทาง  
ความถ่ีในการ ตรวจสอบ

ช#องทาง  

ระยะเวลาดำเนินการรบั 

ข9อร9องเรียน เพือ่ 

ประสานหาทางแก9ไข  

หมายเหตุ  

ร9องเรียนด9วยตัวเองผ#าน 

กล#องรับเรือ่งร9องเรียน  
ทุกวัน  ภายใน ๑๕ วันทาการ   

ร9องเรียนผ#านตู9ไปรษณียN  ทุกวัน  ภายใน ๑๕ วันทาการ   

ร9องเรียนผ#านเว็บไซตN  ทุกวัน  ภายใน ๑๕ วันทาการ   

ร9องเรียนทางเฟซบุpค  ทุกวัน  ภายใน ๑๕ วันทาการ   

 



 
 

   แบบคำร9องเรียน/แจ9งเบาแส การทุจริตและประพฤติมชิอบ  

ที่ทำการโรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก#น ๔๐๐๐๐  

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

เรื่อง ................................................................................................................................................................ เรียน 

ผู9อานวยการโรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น 

ข9าพเจ9า .......................................................................อายุ......................ปr อยู#บ9านเลขที่.............หมู#ที่............ตำบล 

.................................อำเภอ .................................จังหวัด ..................................โทรศัพทN..............................อาชีพ 

.................................................... เลขทีบ่ัตรประชาชน ....................................ออกโดย 

................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ ...........................มีความประสงคNขอร9อง

เรียน/แจ9งเบาะแสการต#อต9านการทจุริต เพื่อให9โรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือ

ช#วยเหลือและแก9ไขป�ญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

ทั้งน้ี ข9าพเจ9าขอรับรองว#าคำขอร9องเรียน/แจ9งเบาะแสการต#อต9านการทจุริต ตามข9างต9นเปSนจรงิทุกประการ โดย

ข9าพเจ9าขอส#งเอกสารหลักฐานประกอบการร9องเรียน/ร9องทกุขN (ถ9ามี) ได9แก#  

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

๒ ) . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ... . .จำนว น. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . ชุด 

๓ ) . . .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ... . ..จำนว น. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .ชุด 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดาเนินการต#อไป  

ลงช่ือ...................................................ผู9ย่ืนคำร9อง             ลงช่ือ.................................................เจ9าหน9าที ่ 

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



 

     เรียน ผู9อานวยการโรงเรียนบ9านเพี้ยฟานโนนตุ#น 

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

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

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

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

 
 


