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ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงในในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  เพื่อสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงพัฒนา
ดานคุณธรรมและความโปรงใส สงผลใหหนวยงานท่ีรับการประเมินไดรับทราบสถานการณดานคุณธรรม
และความโปรงใสของตนเอง และสามารถนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: 
ITAS) ซึ่งกําหนดใหสวนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจางใหมีความโปรงใสตรวจสอบได และเกิดประโยชนสูงสุดตอภาครัฐ 

โรงเรียนบานชุมแสง  จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต เพื่อเปน
วิธีปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนบานชุมแสง  ในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เปนประโยชนสําหรับหนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
จัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไป 
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สารบัญ 



๑. ความเปนมา 
โรงเรียนบานชุมแสง ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน จึงมีความมุงมั่นในการปองกันและ

แกไขปญหาดังกลาว โดยมุงเนนการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตาม
นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน โดยกําหนดใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังทํา
หนาท่ีรับเรื่องรองเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในหนาท่ีโดยมิชอบของบุคลากรใน
โรงเรียนบานชุมแสงซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะเปน
เครื่องมือในแงของการปองปรามยับยั้งไมใหเกิดการกระทําผิด 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ 
ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรับเรื่องรองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูปฏิบัติงาน 
ใหม พัฒนาใหการท างานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกใหสามารถเขาใจ
และใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 
๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 

ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียน การแจงเบาะแสดานการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ สําหรับบุคลากรและใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมถึง 
ข้ันตอนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนบานชุมแสง ต้ังแตข้ันตอนการแจง
เรื่องรองเรียนไปจนถึงกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดังกลาวจนเสร็จส้ินกระบวนการ 
 
๔. คําจํากัดความ 

การรองเรียน หมายถึง การใหขอมูลซึ่งสามารถนําไปเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ในกรณีท่ี
มีการกระทําไมชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ การทุจริต การใชเงินไมถูกตอง การใชอํานาจโดยมิชอบ เพื่อ 
ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เร่ืองรองเรียน หมายถึง คํารองเรียนท่ีผูมีสวนไดสวนเสียสามารถรองเรียนเมื่อพบการกระทําผิด
ตาง ๆ ดังนี้ 

- การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน 
- การปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
- การละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
- การทุจริตตอหนาท่ี 
- การใชอํานาจในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตน และผูอื่น 
- การใชทรัพยสิน หรือส่ิงอํานวยความสะดวกใด ๆ ของหนวยงาน โดยมิไดรับอนุญาต 



- การไมรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน เมื่อเกิดเหตุแหงการขัดแยง 
- การเปดเผยขอมูลหนวยงานโดยมิไดรับอนุญาต 
- การเรียกรับผลประโยชนใด ๆจะผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูรองเรียน หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายของโรงเรียนบานชุมแสง ท่ีแจงเบาะแส รองเรียน 
หรือใหขอมูลเกี่ยวกับการกระทําท่ีผิดกฎหมาย การใชอํานาจท่ีไมชอบดวยกฎหมาย การทุจริต การใชเงิน
อยางไมถูกตอง การคอรรับชัน ตอกลุมกฎหมายและคดีเพื่อใหมีการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริง หรือ
นํามาใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูเกี่ยวของ 

พยาน หมายถึง บุคคลซึ่งจะมาใหหรือไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวน พนักงานผูมี
อํานาจสอบสวน พนักงานผูมีอํานาจฟองคดี หรือศาล 

ผูกลาวหา หมายถึง ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏวาไดกระทําการอันเปนมูลท่ีจะ
นําไปสูการถอดถอนจากตําแหนง การดําเนินคดี หรือการดําเนินการทางวินัยตามท่ีไดบัญญัติไว และให
หมายความรวมถึงตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําดังกลาวดวย 

การทุจริต หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีหรือผูบริหารมีเจตนากระทําโดยการฉอฉล หลอกลวง ปกปด
ขอมูลหรือใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง โดยกอใหเกิดความ
เสียหายตอโรงเรียนบานชุมแสง ท้ังทางตรงและทางออม 

ทุจริตตอหนาท่ี หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
- การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี เพื่อแสวงหาประโยชนที 

มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น 
- การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอื่นเช่ือวามีตําแหนง 

หรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น เพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น 

- การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีเพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับ 
ตนเองหรือผูอื่น 

- การกระทําอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอ 
ตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ 
คําส่ังหรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีมุงหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของ
แผนดิน 

ประเภทของการทุจริตตามหลักสากล แบงออกเปน ๗ ประเภท คือ 
๑)การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) 
๒) การติดสินบนและการคอรรัปชัน (Bribery and Corruption) 
๓) การตกแตงรายงานทางงบการเงิน (Accounting Fraud) 
๔) การทําสัญญาและการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Fraud) 
๕) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Cybercrime) 
๖) การฟอกเงิน (Money Laundering) 
๗) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Fraud) 

 



๕. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
๕.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๙ บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรอง

ทุกขและไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวมเร็ว 
๕.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๓๘ 
๕.๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕.๔ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕.๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕.๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๕.๗. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๕.๘. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ (กรณี

ลูกจางประจํา) 
๕.๙. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๕.๑๐. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (กรณีพนักงานราชการ) 
๕.๑๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕.๑๒ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

เรื่องหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราว 
รองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 
 
๖. มาตรการคุมครองผูรองเรียนและพยาน 

๖.๑ โรงเรียนบานชุมแสง จะถือวาขอมูลของผูรองเรียนและพยานท้ังหมดเปนความลับท่ีสุด และ
จะเปดเผยเทาท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการเรื่องรองเรียนเทานั้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู
รองเรียน พยาน และผูท่ีเกี่ยวของ 

๖.๒ การจัดการเรื่องรองเรียนของโรงเรียนบานชุมแสง ดําเนินการเปนไปดวยความระมัดระวัง โดย
เมื่อไดรับเรื่องรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนและพยานท้ังหมดโดยเฉพาะ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัว
ประชาชน และชองทางการติดตอทุกชองทาง เชน ท่ีอยูเบอรโทรศัพท อีเมล หรือขอมูลอื่นใดท่ีจะบงช้ีไปถึง
ตัวบุคคลได จะถูกบันทึกและปกปดเปนความลับสูงสุด 

๖.๓ บุคลากรโรงเรียนบานชุมแสง ท่ีแจงเรื่องรองเรียนหรือใหถอยคําในฐานะผูรองเรียนหรือพยาน 
จะไดรับความคุมครองและปกปดเปนความลับสูงสุด 
 
๗. หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๗.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 
๗.๑.๑ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เบอรโทรศัพท และอีเมล หรือท่ีอยูของผู 

รองเรียน/แจงเบาะแสอยางชัดเจน 
๗.๑.๒ วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
๗.๑.๓ ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน 



วามีมูลขอเท็จจริง หรือช้ีชองทางแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงานอยางชัดเจน
เพียงพอท่ีสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนได 

๗.๑.๔ ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
๗.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ี 

เสียหายตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
๗.๓ เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตาง ๆ ของเจาหนาท่ีหนวยงานโรงเรียนบานชุมแสง 
๗.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติม

ไดในการดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูล และเก็บ
เปนหลักฐาน 

๗.๕ ตองไมเปนคํารองเรียนท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
๗.๕.๑ คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐานพยาน 

แวดลอมท่ีชัดเจน และเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวน สอบสวน ตอไปได ซึ่งเปนไปตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ จึงจะรับไวพิจารณาเปนการ
เฉพาะเรื่อง 

๗.๕.๒ คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลได 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีสุดแลว 

๗.๕.๓ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
โดยตรงหรือองคกรอิสระท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไม 
ดําเนินการหรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา 

๗.๕.๔ คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลวใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไม
เปนเรื่องเฉพาะกรณี 
 
๘. กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๘.๑ ผูรองเรียนแจงเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
๘.๒ รับเรื่องรองเรียน (๑ วันทําการ) 
๘.๓ คัดแยก/วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส โดยทําหนังสือไปยัง ผูอํานวยการ

โรงเรียน 
๘.๔ ผูอํานวยการโรงเรียน สงเรื่องใหหนวยงานทําการสืบสวนขอเท็จจริงตามระเบียบและ 

สงผลการสืบสวนกลับ  กรณีไมมีมูล (ปดเรื่อง) 
๘.๕ ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาดําเนินการตามความเห็นและสงผลกลับ 
๘.๖ ทําหนังสือแจงผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา 
๘.๗ ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาวินิจฉัย 
๘.๘ ส้ินสุดกระบวนการ  
๘.๙ กรณีทุจริต (มีมูล)หรือไมทุจริตแตผิดขอบังคับฯ วินัยฯ อื่น ๆ ต้ังคณะกรรมการสอบสวนทาง

วินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด (ถามี) 



๘.๑๐ ดําเนินการสอบสวนตามขอบังคับ วินัยและการลงโทษ (ภายใน 180 วัน นับต้ังแตประธาน
กรรมการรับทราบคําส่ัง) 

๘.๑๑ ออกคําส่ังลงโทษ (อาจมีการอุทธรณคําส่ัง) 
๙.๑๒ บันทึกสรุปผลการดําเนินการ (ปดเรื่อง) 

 
๙. ชองทางการรองเรียน 

โรงเรียนบานชุมแสง รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชอง
ทางการรองเรียน ดังนี้ 

๑. โรงเรียนบานชุมแสง หมูท่ี 1 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 21210 เปน
หนังสือรองเรียน (ลงช่ือผูรองเรียน) หรือบัตรสนเทห (ไมลงช่ือผูรองเรียน) 

๒. เว็บไซตโรงเรียนบานชุมแสง ท่ีชองทางการรองเรียน http://www.banchumsang.ac.th 
โรงเรียนบานชุมแสง จะลงทะเบียนรับเรื่อง คัดแยกหนังสือวิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนบาน
ชุมแสง พิจารณาส่ังการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
              

ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข(ดวยตนเอง)              (แบบคํารอง ๑) 

โรงเรียนบานชุมแสง หมูท่ี 1  
ตํ าบล ชุมแสง  อํ า เภอวั ง จั นทร 
จังหวัดระยอง 21210 

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

เรื่อง ………………………………………………………….  
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง 

ขาพเจา.................................................................................อายุ............ป อยูบานเลขท่ี.................
หมูท่ี....... ตําบล....................................อําเภอ...................................จังหวัด......................................
โทรศัพท...................................................................... อาชีพ....................................................................
ตําแหนง.................................................เลขท่ีบัตรประชาชน..........................................................................
ออกโดย.............................................. วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ............................
มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการ ตอตานการทุจริต เพื่อใหโรงเรียนบานชุมแสง พิจารณา
ดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง ......................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................................................................... ...................................
.........................................................................................................................................................................  

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริง 
ทุกประการ โดยข าพเจ าขอสง เอกสารหลักฐานประกอบการรอง เรียน/รองทุกข (ถามี ) ไดแก 
๑)....................................................................................................................................จํานวน................ชุด 
๒)....................................................................................................................................จํานวน................ชุด 
๓............................................................................................................................. .........จํานวน................ชุด  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  
 

                ขอแสดงความรับถือ  
 
(......................................................................) 


