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คำนำ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงเรียนนาบอนมีบทบาทหนาที่หลักในการกำหนดทิศทาง 

วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครอง

จริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต เพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย  ดานการปองกันและปราบปราม            

การทุจริตคอรรัปชัน การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกำหนดเปาหมาย            

การพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกันคือความสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สำคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ

เก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต ๔ ชองทาง ประกอบดวย ๑) ตูไปรษณีย เลขที่ ๗/๑ หมู ๒ ตำบล แกวแสน อำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย ๘๐๒๒๐  ๒) เว็บไซตศูนยรับแจง เบาะแส   เรื่องทุจริต คอรรัปชัน              

โรงเร ียนนาบอน  (URL เว ็บไซต) http://www.nbs.ac.th ๓) เฟซบุ ค https://www.facebook.com/

โรงเรียนนาบอน ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในโรงเรียนนาบอน 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงเรียนนาบอน ไดทบทวน

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปน

วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา โรงเรียนนาบอน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน            

การทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสำหรับหนวยงาน และบุคลากร

ผูปฏิบัติงานท่ีจะนำไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 



๑ 

 

บทที่ ๑   

บทนำ 

๑.หลักการและเหตุผล     

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงเรียนนาบอน มีบทบาทหนาที่หลักในการกำหนด

ทิศทางวางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริม และ

คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม            

การทุจริต เพื ่อใชเปนเครื ่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกัน          

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนนาบอนกำหนด

มาตรการปลูกจิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมุงเนน

ปองกันการทุจริตโดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธการปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม

ไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหารราชการของ

หนวยงาน นำไปสู คาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้           

ยังมีหนาที ่สำคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื ่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที ่เกี ่ยวของกับ           

การจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตาน          

การทุจริตโดยมี ๔ ชองทาง ประกอบดวย ๑) ตูไปรษณีย เลขที่ ๗/๑ หมู ๒ ตำบล แกวแสน อำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย ๘๐๒๒๐  ๒) เว็บไซตศูนยรับแจง เบาะแส   เรื่องทุจริต คอรรัปชัน              

โรงเร ียนนาบอน  (URL เว ็บไซต) http://www.nbs.ac.th ๓) เฟซบุ ค https://www.facebook.com/

โรงเรียนนาบอน ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในโรงเรียนนาบอน ในสวนการปฏิบัติงาน ดำเนินการ      

ตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘  กำหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอ

สอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของสวนราชการ

นั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคำถามหรือแจงการดำเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือ

ภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหนาที่ดำเนิน  

การเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาท่ี           

สวนราชการ จึงเปนเรื ่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโรงเรียนนาบอน จำเปนตองดำเนินการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

                    /ศูนยยุติธรรม...  

 



๒ 

 

ศูนยยุติธรรมโรงเรียนนาบอน เพ่ือใหแนวทางการดำเนินงาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม       มี

มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความ

เชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสำคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/

รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล                   (Good 

Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

๒. วัตถุประสงค  

๑) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทาง 

การดำเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแส     

ดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๒) เพื ่อใหมั ่นใจวากระบวนการจัดการเรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ     

ประพฤติมิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑและ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับ              ผู

เขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือ         

ผูใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ  

ในการปฏิบัติงาน  

๔) เพื ่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผู ร องเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               

(Good Governance)   

๓. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาท่ีในการดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสำคัญ           ใน

การขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปชัน  

๑)  เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี ่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต        

และประพฤติมิชอบของสวนราชการ รวมทั ้งจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต          

และประพฤติมิชอบของสวนราชการ ใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ  

๒) ประสาน เรงรัด และกำกับใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี   

โดยมิชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการ  

/๔) คุมครองจรยิธรรม... 



๓ 

 

๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๕) ประสานงานท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส  

๑) ตูไปรษณีย เลขที่ ๗/๑ หมู ๒ ตำบล แกวแสน อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รหัสไปรษณีย ๘๐๒๒๐   

๒) เว็บไซตศูนยรับแจง เบาะแส   เรื่องทุจริต คอรรัปชัน โรงเรียนนาบอน                   (URL 

เว็บไซต) http://www.nbs.ac.th  

๓) เฟซบุค https://www.facebook.com/โรงเรียนนาบอน  

๔) กลองรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนนาบอน 

 

๕. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

๑) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  

๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรยีน/แจงเบาะแส   

๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน                 

วามีมูล ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจง     

เพียงพอท่ีจะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได   

๔) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  - ใชถอยคำสุภาพหรือขอความ

สุภาพ    

 

 

 

 

 

 

 

/๖. แผนผังกระบวนการ… 

 

http://www.nbs.ac.th/
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99


๔ 

 

๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน...    

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

โรงเรียนนาบอน 

๑. รองเรียนผานตูไปรษณีย  

๒.  รองเรียนผานทางเว็บไซต 

๓. รองเรียนผานเฟซบุค 

๔.รองเรยีนผานกลองรับเรื่องรองเรียนฯ 
 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน 

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 

ยุติเรื่อง ไมยุตเิรื่อง 



๕ 

 

๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

๑) เจาหนาที ่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต โรงเรียนนาบอน รับเรื ่อง รองเรียน/         

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง    

๒) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา             ของ

เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

๓) เจาหนาที ่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือ         

ถึงผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา    

๔) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ /  

ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง    

๕) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตน

ภายใน ๑๕ วัน    

๖) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ 

ดำเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ    

๗) เจาหนาที ่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื ่อการ

ประมวลผล และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร    

๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง   

๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ดำเน ินการร ับและติดตามตรวจสอบขอร องเร ียน/แจ งเบาะแสดานการทุจร ิตและ       

ประพฤติมิชอบท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ

ขอรองเรียน เพ่ือ

ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตัวเองผาน

กลองรับเรื่องรองเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

รองเรียนทางเฟซบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

 



๖ 

 

แบบคำรองเรียน/แจงเบาะแส 

การทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

 

        ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ท่ีทำการโรงเรียน................................................ 

อำเภอ.................... จังหวัด................................ 

 

                   วันท่ี..................เดอืน..............................พ.ศ. ........................... 

 

เรื่อง ................................................................................................................................................................ 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียน............................... 
 

   ขาพเจา .......................................................................อายุ......................ป         อยู

บานเลขที ่.............หมู ที ่............ตำบล .................................อำเภอ .................................จังหวัด 

..................................โทรศัพท..............................อาชีพ .................................................... เลขท่ีบัตรประชาชน 

....................................ออกโดย ..................................วันออกบัตร ......................วันหมดอายุ...........................

มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพื่อใหโรงเรียน........................................

พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

   ทั้งนี ้ ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต      

ตามขางตนเปนจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) 

ไดแก 

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

๒) .........................................................................จำนวน..................................ชุด 

๓) .........................................................................จำนวน..................................ชุด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

ลงชือ่...................................................ผูยืน่คำรอง        ลงชื่อ.................................................เจาหนาท่ี 

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



๗ 

 

- ๒ - 

 

เรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน...............................          

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

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

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

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

 

 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียน............................... 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

รายงานสถิติการรับแจงเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

เดือน จำนวนเรื่อง

รองเรียน 

ดำเนินการ

เรียบรอยแลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - - - - 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - - - - 

ธันวาคม ๒๕๖๔ - - - - 

มกราคม ๒๕๖๕ - - - - 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕ - - - - 

มีนาคม ๒๕๖๕ - - - - 

เมษายน ๒๕๖๕ - - - - 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ - - - - 

มิถุนายน ๒๕๖๕ - - - - 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ - - - - 

สิงหาคม ๒๕๖๕ - - - - 

กันยายน ๒๕๖๕ - - - - 

รวม - - - - 

 

โรงเรียนนาบอน ไมไดรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 


