
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู$มือ 

การดำเนินงานเรื่องร2องเรียนการทุจริต 

และประพฤติมชิอบ 

โรงเรียนทวธีาภิเศก บางขุนเทียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู#มือการดำเนินงานกระบวนการจัดเรื่องร6องเรียนการทุจริต และประพฤมิชอบ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

1. หลักการและเหตุผล  

 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ดำเนินงานการป7องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ใหEสอดคลEองกับยุทธศาสตรHชาติวIาดEวยการป7องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-

2564) เพ่ือใชEเปVนเคร่ืองมือในการป7องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน และรับแจEงเบาะแสและเร่ือง

รEองเรียนการทุจริต โดยปฏิบัติตามคูIมือการปฏิบัติงานเร่ืองรEองเรียนการทุจริต ซ่ึงสอดคลEองกับพระราช

กฤษฎีกาวIาดEวยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบEานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 กำหนดวIา “เม่ือสIวน

ราชการใดไดEรับการติดตIอสอบถามเปVนหนังสือจากประชาชน หรือสIวนราชการดEวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูIใน

อำนาจหนEาท่ีของสIวนราชการน้ัน ใหEเปVนหนEาท่ีของสIวนราชการน้ันท่ีจะตEองตอบคำถามหรือแจEงการ

ดำเนินการใหEทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกำหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance)  

 ซ่ึงอำนาจหนEาท่ีดำเนินการเก่ียวกับขEอรEองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวEน การปฏิบัติหนEาท่ี

โดยมิชอบของเจEาหนEาท่ีโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จึงเปVนเร่ืองท่ีโรงเรียนจำเปVนตEองดำเนินการเพ่ือ

ตอบสนองความตEองการของประชาชน ภายใตEหลักธรรมาภิบาล  

งในการรับเร่ืองรEองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในองคHการบริหารสIวนตำบลธนู 

2. วัตถุประสงค7  

 1) เพ่ือใหEการดำเนินงานจัดการเร่ืองรEองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโรงเรียนทวีธาภิเศก บาง

ขุนเทียน มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปVนมาตรฐานเดียวกัน  

 2) เพ่ือใหEม่ันใจวIาไดEมีการปฏิบัติตามขEอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑHเก่ียวกับการจัดการขEอรEองเรียนท่ี

กำหนดไวEอยIางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  

 3) เพ่ือพิทักษHสิทธิของประชาชนและผูEรEองเรียน/แจEงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  

3. คำจำกัดความ  

 เร่ืองร@องเรียน หมายถึง ความเดือดรEอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนEาท่ีตIางๆ ของเจEาหนEาท่ี

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เชIน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณHสIอไปในทางทุจริต หรือพบความ

ผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจEาง ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  

 ผู@ร@องเรียน/แจ@งเบาะแส หมายถึง ผูEพบเห็นการกระทำอันมิชอบดEานการทุจริตคอรัปช่ัน เชIน มีสิทธิ

เสนอคำรEองเรียน/แจEงเบาะแสตIอโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน หรือสIวนราชการท่ีเก่ียวขEอง  

 เจ@าหน@าท่ี หมายถึง ขEาราชการ เจEาหนEาท่ีของรัฐ พนักงานราชการและพนักงานจEาง  

 การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเร่ืองรEองเรียน/แจEงเบาะแสต้ังแตIตEนจนถึงการไดEรับการแกEไข

หรือไดEขEอสรุป เพ่ือแจEงผูEรEองเรียนกรณีท่ีผูEรEองเรียนแจEงช่ือ ท่ีอยูIชัดเจน  



4. ชKองทางการร@องเรียน/แจ@งเบาะแส  

 1) รEองเรียนดEวยตนเอง ท่ีโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  

 2) ทางไปรษณียH (ท่ีอยูI โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 694/123 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล  

แขวงทIาขEาม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150)  

 3) รEองเรียนทางโทรศัพทH หมายเลข 02-849-3310 

5. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร@องเรียนการทุจริต 

 

แผนผังข้ันตอนการดำเนินการแก@ไขปPญหาเร่ืองร@องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  

 

เร่ืองรEองเรียนการทุจริต             จดหมายรEองเรียน                     โทรศัพทH 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

 

ทะเบียนหนังสือรับ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

(ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง) 

 

 

ทะเบียนหนังสือรับเร่ืองรEองเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

เสนอผูEบัญชาการส่ังการ 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

 

 

 

 

      แจกจIายใหEหนIวยงานท่ีเก่ียวขEอง   เร่ืองรEองเรียนการทุจริตท่ีตEองพิจารณาวินิจฉัย 

   ไปดำเนินการตามคำส่ังของ    - เสนอตามลำดับข้ัน 

    ผูEบังคับบัญชา      - แตIงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขEอเท็จจริง 

     (ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง)     - ดำเนินการแกEไข 

       -รายงานผลผูEบังคับบัญชาทราบ  

       - แจEงผูEรEองเปVนหนังสือเพ่ือทราบ 



6. การรับและตรวจสอบข@อร@องเรียนจากชKองทางตKาง ๆ  

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขEอรEองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีเขEามายังโรงเรียน

ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จากชIองทางตIางๆ โดยมีขEอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังน้ี 

 

ชKองทาง 

 

ความถ่ีในการ 

ตรวจสอบชKองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

รับข@อร@องเรียน / ร@องทุกข7 

เพ่ือประสานหาทางแก@ไขปPญหา 

หมายเหตุ 

 

รEองเรียนดEวยตนเอง ทุกคร้ังท่ีมีการรEองเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

ทางไปรษณียH ทุกคร้ัง ภายใน 1 วันทำการ  

รEองเรียนทางโทรศัพทH ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

 

7. หลักเกณฑ7ในการรับเร่ืองร@องเรียน/แจ@งเบาะแสด@านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 7.1 ใชEถEอยคำหรือขEอความสุภาพ ประกอบดEวย  

  1) ช่ือ ท่ีอยูIของผูEรEองเรียน/ผูEแจEงเบาะแส  

  2) วัน เดือน ปw ของหนังสือรEองเรียน/แจEงเบาะแส  

  3) ขEอเท็จจริง หรือพฤติการณHของเร่ืองท่ีรEองเรียน/แจEงเบาะแส ปรากฏอยIางชัดเจนวIามีมูล 

ขEอเท็จจริงหรือช้ีชIองทางแจEงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจEาหนEาท่ี ชัดแจEงเพียงพอท่ีสามารถดำเนินการ

สืบสวน/สอบสวนไดE  

  4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถEามี) 

 7.2 ขEอรEองเรียน/แจEงเบาะแส ตEองเปVนเร่ืองจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดEหวังสรEางกระแสหรือสรEางขIาวท่ี

เสียหายตIอบุคคลอ่ืนหรือหนIวยงานท่ีเก่ียวขEอง  

 7.3 เปVนเร่ืองท่ีผูEรEองเรียน/แจEงเบาะแส ไดEรับความไมIชอบธรรม อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนEาท่ีตIางๆ 

ของเจEาหนEาท่ีสังกัดองคHการบริหารสIวนตำบลธนู  

 7.4 เร่ืองรEองเรียน/แจEงเบาะแสท่ีมีขEอมูลไมIครบถEวน ไมIเพียงพอหรือไมIสามารถหาขEอมูลเพ่ิมเติมไดEใน

การดำเนินการตรวจสอบขEอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหEยุติเร่ือง หรือรับทราบเปVนขEอมูลและเก็บเปVน

ฐานขEอมูล  

 7.5 ไมIเปVนคำรEองเรียนท่ีเขEาลักษณะดังตIอไปน้ี  

  1) คำรEองเรียน/แจEงเบาะแส ท่ีเปVนบัตรสนเทIหH เวEนแตIบัตรสนเทIหHระบุพยานหลักฐาน

แวดลEอมชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทำการสืบสวน สอบสวนตIอไปไดE  

  2) คำรEองเรียน/แจEงเบาะแสท่ีเขEาสูIกระบวนการยุติธรรมแลEว หรือเปVนเร่ืองท่ีศาลไดEมีคำ

พิพากษาหรือคำส่ังถึงท่ีสุดแลEว  

  3) เร่ืองรEองเรียน/แจEงเบาะแส ท่ีอยูIในอำนาจหนEาท่ีของหนIวยงานท่ีมีหนEาท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงหรือองคHกรอิสระท่ีกฎหมายกำหนดไวEเปVนการเฉพาะ เวEนแตIคำรEองจะระบุวIาหนIวยงานดังกลIาวไมI

ดำเนินการหรือดำเนินการแลEวยังไมIมีผลความคืบหนEา ท้ังน้ี ข้ึนอยูIในดุลยพินิจของผูEบังคับบัญชา  



  4) คำรEองเรียน/แจEงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตEแยEงแหIงสิทธิระหวIางบุคคลตIอบุคคลดEวยกัน  

นอกเหนือจากหลักเกณฑHดังกลIาวขEางตEนแลEว ใหEอยูIในดุลยพินิจของผูEบังคับบัญชาวIาจะรับไวEพิจารณาหรือไมI

เปVนเร่ืองเฉพาะกรณี  

8. การบันทึกข@อร@องเรียน  

 1) กรอกแบบฟอรHมบันทึกขEอรEองเรียน โดยรายละเอียด คือ ช่ือ-สกุล ผูEรEองเรียน ท่ีอยูI หมายเลข

ติดตIอกลับเร่ืองรEองเรียนการทุจริต พฤติการณHท่ีเก่ียวขEองและสถานท่ีเกิดเหตุ  

 2) ทุกชIองทางท่ีมีการรEองเรียน เจEาหนEาท่ีตEองบันทึกขEอรEองเรียนลงในสมุดรับเร่ืองรEองเรียน  

9. การประสานหนKวยงานเพ่ือแก@ไขข@อร@องเรียนและการแจ@งกลับข@อร@องเรียน  

 1) หากเร่ืองรEองเรียนอยูIในอำนาจหนEาท่ีของกองหรือสำนักใหEหนIวยงานน้ันรายงานผลใหEผูEรEองเรียน

ทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแตIวันท่ีไดEรับเร่ืองรEองเรียน  

   

14. การรายงานผลการจัดการข@อร@องเรียนของหนKวยงาน  

 1) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขEอรEองเรียนประจำปwรายงานใหEผูEบังคับบัญชาทราบ  

 2) รวบรวมรายงานสรุปขEอรEองเรียน หลังจากส้ินปwงบประมาณเพ่ือนำมาวิเคราะหHการจัดการขEอ

รEองเรียนในภาพรวมของหนIวยงาน เพ่ือใชEเปVนนำทางในการแกEไข ปรับปรุง พัฒนาองคHกรตIอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคำร@องเรียน/แจ@งเบาะแส (ด@วยตัวเอง) 

       

       เขียนท่ี โรงเรยีนทวธีาภเิศก บางขนุเทยีน 

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

เร่ือง .....................................................................................  

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนทวธีาภเิศก บางขนุเทยีน 

   

  ขEาพเจEา........................................................อายุ.............ปw อยูIบEานเลขท่ี..................หมูIท่ี.......  

ตำบล...........................................อำเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพทH..............................  

อาชีพ.................................................................ตำแหนIง.....................................................................................  

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

วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงคHขอรEองเรียน/แจEงเบาะแส  

ตIอตEานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหEโรงเรยีนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พิจารณาดาเนินการ

ตรวจสอบหรือชIวยเหลือและแกEไขปzญหาในเร่ือง  

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

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

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

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

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

  ท้ังน้ี ขEาพเจEาขอรับรองวIาคำขอรEองเรียน/แจEงเบาะแส ตามขEอความขEางตEนเปVนจริงทุก

ประการ โดยขEาพเจEาขอสIงเอกสารหลักฐานประกอบการรEองเรียน/แจEงเบาะแส (ถEามี) ไดEแกI  

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

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

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

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการตIอไป  

   

      ขอแสดงความนับถือ  

 

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


