
 



   โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

ค าน า 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย  ด้านการป้องกัน              
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนด
เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงาน           
ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 100 เลขท่ี 100 หมู่ 2 บ้านหนอง
โพธิ์ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320  2) เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน 
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล http://bnp.kkzone1.go.th/ 3) เฟซบุ๊คโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
https://www.facebook.com/Nongphoprachanukul/ 4) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโรงเรียน
หนองโพธิ์ประชานุกูล 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์             
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์
ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

บทท่ี 1   

บทน า 

1.หลักการและเหตุผล     

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม 
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรโรงเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์ประชา
นุกูล ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่าง  มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่น และศรัทธาต่อการบริหาร
ราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตโดยมี 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 100 เลขท่ี 100 หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนอง
แวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320  2) เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน โรงเรียนหนองโพธิ์
ป ร ะ ช า นุ กู ล  http://bnp.kkzone1 . go.th/ 3 )  เ ฟ ซ บุ๊ ค โ ร ง เ รี ย น ห น อ ง โ พ ธิ์ ป ร ะ ช า นุ กู ล 
https://www.facebook.com/Nongphoprachanukul/ 4) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโรงเรียน
หนองโพธิ์ประชานุกูล ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวน     งานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ี
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
38  ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบ
ค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยัง
ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลเพื่อให้แนว
ทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม 
การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและ
ยั่งยืนต่อไป 

                    /๒. วัตถุประสงค์...  



   โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

- ๒ - 

2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส     
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบั ติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับ              
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ         
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ  
ในการปฏิบัติงาน  

4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ           
ในการขับเคล่ือนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมท้ังบูรณาการเช่ือมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  

1)  เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต        
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง  

2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี   
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ  

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5) ประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

                    /4.การร้องเรียน...  



   โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

- ๓ - 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

1) ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 100 เลขท่ี 100 หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.
ขอนแก่น 40320   

2) เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
http://bnp.kkzone1.go.th/  

3 )  เ ฟ ซ บุ๊ ค โ ร ง เ รี ย น ห น อ ง โ พ ธิ์ ป ร ะ ช า นุ กู ล 
https://www.facebook.com/Nongphoprachanukul/  

4) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส   
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน                 

ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน ชัดแจ้ง     
เพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้   

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  - ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความ
สุภาพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bnp.kkzone1.go.th/
https://www.facebook.com/Nongphoprachanukul/
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บทท่ี 2  

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี  

1. ช่องทางร้องเรียน  

- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง  

- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 061-9642952 (นายวิรัช จันทร์เพ็ง)   โทรสาร 045-697088 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  

– ช่องทางออนไลน์หรือ ส่ือสังคม ออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล และ 
FACEBOOK โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

- ส่งข้อร้องเรียนทางจดหมาย ณ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล หมู่ท่ี 2 บ้านหนองโพธิ์ ต าบลหนอง
แวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  

ขั้นตอนท่ี 1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลรับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้าน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อท่ี 1  

ขั้นตอนท่ี 2 ด าเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ขั้นตอนท่ี 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
พิจารณาลงนาม  

ขั้นตอนท่ี 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน 
ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน  

ขั้นตอนท่ี 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ท่ีอยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบ้ืองต้นภายใน 15 วัน  

ขั้นตอนท่ี 6 เจ้าหน้าท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล รับรายงานและ
ติดตาม ความก้าวหน้า  ผลการด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล 

ขั้นตอนท่ี 7 ด าเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
ขั้นตอนท่ี 8 จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็น
ข้อมูลของ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
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3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
 

3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็น เรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ  เสียหาย 

อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  
(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  
(3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร  
(5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 

3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้าง ความ เสียหาย
แก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  

3.2.1 ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ติดต่อกลับ  
3.2.2 ช่ือหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
3.2.3 การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของ เจ้าหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน  

3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
3.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน  
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)  
 

3.3 กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ หลักฐาน 
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

3.4 เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา  
3.4.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ  
3.4.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ  
3.4.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
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4 กระบวนการพิจารณา  
4.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับใน กรณีเป็น

ลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในประกาศนี้  
4.2 ถ้าเห็น ว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้ผู้ ร้องเรียน

แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อท่ีไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีท่ีไม่อาจ แก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้
บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อด าเนินการต่อไปและแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เท่าท่ีจะสามารถกระท าได้  

4.3 กรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการ สอบสวน
ข้อเท็จหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ี ได้รับแต่งต้ัง มี
หน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหา ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมี มูลความจริงหรือไม่ 
เพียงใดโดย ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังท าความเห็นเสนอต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และ เป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หาก
เป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล และยุติเรื่อง  

4.4 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้ เจ้าหน้าท่ีผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการโรงเรียน หนองโพธิ์
ประชานุกูลภายในส่ีสิบห้าวันท าการนับต้ังแต่วันท่ีได้รับ แต่งต้ัง หากมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีมิอาจ หลีกเล่ียงได้
คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล โดย
เสนอขอขยายระยะเวลาไม่ เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันท าการ  

4.6 เมื่อมีการด าเนินการในเบ้ืองต้นเป็นประการใด ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือกลุ่มงาน ท่ีได้รับ มอบหมาย
จากผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล แจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียน ไม่ให้ข้อมูล
ท่ีสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้  

4.7 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชา
นุกูลให้ด าเนินการดังนี้  

4.7.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียน ระบุถึงช่ือ
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

4.7.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน ท่ี เกี่ยวข้องโดยตรง 
พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการส้ินสุด กระบวนการตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน  
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5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
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6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน    

1) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลรับเรื่อง 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง    

2) เ จ้าหน้า ท่ีศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนัง สือ วิ เคราะห์ เนื้อหา             
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ         
ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา    

4) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ /  
ตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อเท็จจริง    

5) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน    

6) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ 
ด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    

7) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร    

8) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง   



   โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 
7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจาก ช่องทางต่างๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานหาทาง

แก้ไขปัญหา 

 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง วันเวลาราชการ ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านอีเมล์ 
nongphoe.kk1@gmail.com 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

 
ร้องเรียนผ่านเพจ Face Book 
https://www.facebook.com/ 
Nongphoprachanukul/ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทางจดหมาย จ่าหน้าซอง
ถึง โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
เลขที่ 100 หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.
หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 
40320 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์       
061-9642952                   
(นายวิรัช จันทร์เพ็ง) 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

 
 
 
 

https://www.facebook.com/
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แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์–ร้องเรียน 
 

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

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ..........................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี........... ต าบล.....................................อ าเภอ..............................จังหวัด................... 
ขอร้องทุกข–์ ร้องเรียน แก่ท่าน เนื่องจาก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
 

ขอแสดงความนับถือ  

(ลงช่ือ).................................................... ผู้ร้องทุกข์/ ร้องเรียน 
      (............................................................)  

หมายเลขโทรศัพท์................................................................ 

 


