
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรก ำหนด

ทิศทำงวำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและ

คุ้มครอง จริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริต เพ่ือใช้เป็น เครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน โดยร่วมก ำหนด

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ น ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือ

ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนี้ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรประสำน ติดตำมหน่วยงำน

ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนของศูนย์

ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 3 ช่องทำง ประกอบด้วย 1) ตู้ ไปรษณีย์ โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 691/2 ต.

หัวเดียด อ.เมือง จ.ตำก 63000 2) เว็บไซต์” ศูนย์รับแจ้งเบำะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น โรงเรียนด่ำนแม่ละ

เมำวิทยำคม http://www.tnr.ac.th 3) เฟชบุ๊คโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ศูนย์

ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง ได้ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดเรื่อง

ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ ชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงำน (Work Instruction) สอดรับ

กับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำร

ปฏิบัติงำนกระบวน กำรจัดเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็น

ประโยชน์สำหรับหน่วยงำนและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่จะน ำไปเป็นมำตรฐำนอย่ำงมีคุณภำพ 

 
 
 

                                                                                                        กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 1.หลักกำรและเหตุผล 
 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรก ำหนด
ทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและ
คุ้มครอง จริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต เพ่ือใช้เป็น เครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมี  ส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลำกรโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง ทุก
ระดับ ก ำหนดมำตรกำรปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต มุ่งเน้นป้องกันกำรทุจริต โดยร่วม ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ น ำกลยุทธ์กำรป้องกัน กำรส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือ ควำมส ำเร็จ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประชำชนได้รับบริกำร ที่ดีมีควำมพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธำต่อกำร
บริหำรรำชกำรของหน่วยงำน น ำไปสู่ค่ำดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศ  ไทย (CPI:Corruption Perception 
Index) นอกจำกนี้ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรรับแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียน ประสำน ติดตำม หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำร จัดกำรเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 3 ช่องทำง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 691/2 ต.หัวเดียด      
อ.เมือง จ.ตำก 63000 2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้งเบำะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
http://www.tnr.ac.th 3) เฟชบุ๊ค โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุงในส่วนกำรปฏิบัติงำนนั้น ด ำเนินกำรตำม 
กระบวนงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำร กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มำตรำ 38 ก ำหนดว่ำ “เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำม
เป็นหนังสือ จำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้
เป็นหน้ำที่ของส่วน รำชกำรนั้นที่จะต้องตอบคำถำมหรือแจ้งกำรดำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วัน หรือภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดบน พ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้น กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ส่วน
รำชกำร   จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติกำร ต่อต้ำนกำรทุจริตโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน นอกจำกนี้ยังได้บูรณำกำรร่วมกับศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลหัวเดียด เพ่ือให้ แนวทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็น
รูปธรรม มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์
และควำมเชื่อมั่น ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็น ส ำคัญ ภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์คือกำรป้องกัน ส่งเสริม กำรรักษำ และกำรฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล(Good 
Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 

/วัตถุประสงค์... 



 
2. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำร
ทุจริตและประพฤต ิมิชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2) เพ่ือให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนว ทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมำย ที่
เกี่ยวข้องกับกำร เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ  
 3) เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำน
ใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก หรือผู้ให้บริกำรให้
สำมำรถเข้ำใจ และใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำร
ปฏิบัติงำน  
 4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance)  
3. บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
 มีบทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
นโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณำกำรเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำร ทุจริตคอรัปชั่น  
 1) เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเก่ียวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ ส่วนรำชกำร รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
รำชกำร ให้ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และนโยบำยของรัฐบำลที่
เกี่ยวข้อง  
 2) ประสำน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำม กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร  
 3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิชอบ
ของ เจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร  
 4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร  
 5) ประสำนงำนเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำร
คุ้มครอง จริยธรรมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 6) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และ กำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 7) ปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

/4.กำรร้องเรียน... 



4. กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  
1) ไปรษณีย์ โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 691/2 ต.หัวเดียด อ.เมือง จ.ตำก 63000 -หนังสือร้องเรียน         
(ลงชื่อผู้ร้องเรียน) -บัตรสนเทศ (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)  
2) เว็บไซต์โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง-http://www. tnr.ac.th  
3) เฟชบุ๊ค โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง  
 
5.หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส  
2) วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมีมูล ข้อเท็จจริง 
หรือ ชี้ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ /หน่วยงำน จัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรสืบสวน/ สอบสวนได้  
4) ระบุพยำน เอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี) –ใช้ถ้อยคำสุภำพหรือข้อควำมสุภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/6.แผนผัง... 
 



6. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/7.ขั้นตอน... 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นทุจริต 

โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

2. ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต ์

http://www.tnr.ac.th 

4. ร้องเรียนช่ำงทำงเฟชบุ๊ค 

โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

3. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์
055-511762 

ลงทะเบียนรบั/ประสำน หน่วยงำน

ที่รับผิดชอบด ำเนินกำร 

ยุติเรื่องแจ้ง 

ผู้ร้องเรยีน 

ไม่ยุตแิจ้งเรื่อง 

ผู้ร้องเรยีน/
ร้องทุกข ์

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำร รำยงำน

ผลให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 



7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
1) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงเรียนด่ำนแม่ละเมำวิทยำคม  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส
ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียน 3 ช่องทำง  
2) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเครำะห์เนื้อหำ ของเรื่องร้องเรียน /แจ้ง 
เบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชำเหนือ ขึ้น
ไป ทรำบและพิจำรณำ  
4) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเดินกำร /ตอบข้อซักถำม ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  
5) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือทรำบเบื้องต้น ภำยใน 15 วัน  
6) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รับรำยงำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนจำก  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
7) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสำรบรรณ เพ่ือกำรประมวลผลและสรุป  
วิเครำะห์เสนอผู้บริหำร  
8) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จัดเก็บเรื่อง  
8. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ำมำยัง 

หน่วยงำนจำกช่องทำง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนดดังนี้ 

ช่องทำง ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ 
ช่องทำง 

ระยะเวลำดำเนินกำรรับ 
ข้อร้องเรียน เพื่อ

ประสำน หำทำงแก้ไข 

หมำยเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภำยใน 15 วันท ำกำร  
รอ้งเรียนผ่ำนเว็บไซต์ ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  
ร้องเรียนผ่ำนตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  
รอ้งเรียนทำง FaceBook ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  
 


