
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวน 

รวมจากทุกภาคีเครือขาย ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การสงเสริมและคุมครอง 

จริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/ 

โครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมี 

หนาที่สำคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 4 ชองทาง ประกอบดวย  

1) ต ู  ไปรษณีย  259 หมู  4 ตำบลโพรงจระเข  อำเภอยานตาขาว จ ังหว ัดตร ัง 92140 2) เว ็บไซต : 

http://www.wch2.ac.th  3) เฟซบุคโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 : https://www.facebook.com/wichien2   

4) กลองรับเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ 

เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) หวัง

เปนอยางยิ่งวาคูมือ การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสำหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะนำไปเปนมาตรฐานอยางมี

คุณภาพ 

 

 

รัตนี ลิ่มพานิช 

ผูอำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

 

 

 

 

 

ก 



สารบัญ 

คำนำ........................................................................................................................................................ก 

สารบัญ....................................................................................................................................................ข 

บทที่ 1 บทนำ.........................................................................................................................................1 

 1. หลักการและเหตุผล.............................................................................................................1 

 2. วัตถุประสงค........................................................................................................................2 

 3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………..2 

 4. การรองเรียน/แจงเบาะแส……………………………………………………………………………………….3 

 5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ………..3 

 6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตฯ.............................4 

 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน........................................................................................................4 

 8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตฯ..........................5 

บทที่ 2 รายงานสถิต…ิ…………………………………………………………………………………………………………….6 

 รายงานสถิติการรับแจงเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ…………..6 

ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………………………………..7 

 แบบคำรองเรียน / แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ.............................................8 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



บทท่ี 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวน

รวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครอง

จริยธรรมบุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ปองกันปราบปรามและ

สรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริต โดยรวมกำหนดเปาหมายการ

พัฒนากลยุทธการปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวไปสู

เปาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดีมีความพึง

พอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นำไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย 

(CPI: Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สำคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน 

ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทาง การ

รองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโดยมี 4 ชองทาง ประกอบดวย ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย 

259 หมู 4 ตำบลโพรงจระเข อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 92140 2) เว็บไซต: http://www.wch2.ac.th 3) 

เฟซบุคโรงเรียนวิเชียรมาตุ2: https://www.facebook.com/wichien2  4) กลองรับเรื ่องรองเรียน/ แจง

เบาะแส การทุจริตในโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

ในสวนการปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่สอดคลองกับพระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดวา “เมื่อ

สวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูใน

อำนาจหนาที ่ของสวนราชการนั ้น ใหเปนหนาที ่ของสวนราชการนั ้นที ่จะตองตอบคำถามหรือแจงการ

ดำเนินการใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ซึ่งอำนาจหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเปนเรื ่องที ่ศูนยขอมูลขาวสาร กองวิชาการและแผนงาน 

จำเปนตองดำเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหแนวทางการดำเนินงาน เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแกไขปญหาของ

ประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสำคัญภายใตการ
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อภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟนฟูบนพื้นฐาน

ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1) เพื ่อใหบุคลากรผู เกี ่ยวของ หรือเจาหนาที่ผู รับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทางการ

ดำเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน

ใหม พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการให

สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที ่มีอยู  รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ

ปฏิบัติงาน 

4) เพื ่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผู ร องเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหนาที่ในการดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสำคัญในการขับเคลื่อน

นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

1) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสวนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน

ราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่

เกี่ยวของ 

2) ประสาน เรงรัด และกำกับใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

3) ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ของเจาหนาที่ในสวนราชการ 

4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น 
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5) ประสานงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

4. การรองเรียน/แจงเบาะแส 

1) ตูไปรษณีย 259 หมู 4 ตำบลโพรงจระเข อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 92140  

2) เว็บไซต: http://www.wch2.ac.th  

3) เฟซบุคโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 : https://www.facebook.com/wichien2   

4) กลองรับเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 

2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 

3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล

ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่จะ

สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 รับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแส

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียน 4 ชองทาง 

2) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน /

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผูบังคับบัญชา

เหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 

4) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ / ตอบขอ

ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง 

5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน / รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตน ภายใน

15 วัน 

6) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงาน

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

ลงทะเบียนรับ/ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน 

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล 

ใหผูรองเรียนทราบ 

1) ตูไปรษณีย 259 หมู 4 ตำบลโพรงจระเข 

อำเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 92140  

 

2) เว็บไซต: http://www.wch2.ac.th  

 

3) เฟซบุ ค โ ร ง เ ร ี ยนว ิ เ ช ี ย ร มาต ุ  2  : 

https://www.facebook.com/wichien2   

 

4) กลองรับเรื ่องรองเรียน/ แจงเบาะแส 

การทุจริตในโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

 

4 



7) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและ

สรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 

8) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเกบ็เรื่อง 

8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่

เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ชองทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

รับขอรองเรียนเพื่อ 

ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตัวเองผาน 

กลองรับเรื่องรองเรียน 

ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

รองเรียนทางเฟซบุค ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
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บทที่ 2 

รายงานสถิติ 

รายงานสถิติการรับแจงเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เดือน 
จำนวนเรื่อง

รองเรียน 

ดำเนินการ

เรียบรอยแลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 
ยังไมไดดำเนินการ 

มกราคม 2563 - - - - 

กุมภาพันธ 2563 - - - - 

มีนาคม 2563 - - - - 

เมษายน 2563 - - - - 

พฤษภาคม 2563 - - - - 

มิถุนายน 2563 - - - - 

กรกฎาคม 2563 - - - - 

สิงหาคม 2563 - - - - 

รวม - - - - 

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ไมไดรับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
- แบบคำรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แบบคำรองเรียน / แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  259 หมู 4  

          ต.โพรงจระเข  อ.ยานตาขาว จ.ตรัง   

          92140 

   วันที.่..............เดือน...............................พ.ศ............ 

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

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

ขาพเจา.......................................................................อาย.ุ..................ป อยูบานเลขที.่.....................

หมูที.่.......................ตำบล....................................อำเภอ...................................จังหวัด....................................

โทรศัพท......................................................อาชีพ............................................................................................

เลขที่บัตรประชาชน..................................................................ออกโดย...........................................................

วันออกบัตร.............................................................วันหมดอาย.ุ...................................................................... 

มีความประสงคขอรองเรียน / แจงเบาะแส การตอตานการทุจริต เพื่อใหโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

พิจารณา ดำเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง 

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

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

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

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

ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน / แจงเบาะแส การตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริงทุก

ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน / รองทุกข (ถามี) ไดแก 

1)....................................................................................................จำนวน........................................ชุด 

2)....................................................................................................จำนวน........................................ชุด 

3)....................................................................................................จำนวน........................................ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

     ลงชื่อ..............................................ผูยื่นคำรอง  ลงชื่อ..............................................เจาหนาที ่

         (……………………………………………)       (……………………………………………) 

 

 
ลงชื่อ................................................... 

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

     ผูอำนวยการโรงเรียนวิเชยีรมาตุ 2 
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