
 



คํานาํ 

 

คูมือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรยีน
มาบอำมฤตวิทยา  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร
ธานี ชุมพร เขต 11 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคี
เครือขายดาน การปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากร
ทุกระดับ เปนแนวทางการ ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงเรียนมาบอำมฤต
วิทยา ทั้งนี้ การจัดการเรื่องรองเรียน การทุจริตจําเปนตองมีขั้นตอนหรือกระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน เดียวกัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไป
ดวยความถูกตอง ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา บําบัดทุกข บํารุงสขุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
ความรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

บทที่    เรื่อง       หนา 

 

1  แผนผังการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ   1 

2  บทนํา         2 

3  ระบบการจัดการเรื่องรองเรียนการทจุริต     3 

4  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       5 

5  ชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต     6 

6  แบบฟอรมหนังสือรองเรียนการทุจริตของขาราชการ    7 
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บทที่ ๑ 

แผนผังการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

     http://maprit.ac.th/ 
 

 4.  รองเรียนผาน  facebook 

      โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

https://www.facebook.com/mapammaritvittaya      
 

     ฝายปฎิบัติงานตอตานการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

                รับเร่ืองรองเรียน 

      ยุติเรื่องแจงรองเรียน 

/ รองทุกขทราบ  ( 15 วัน ) 

     ไมยุติเร่ืองแจงรองเรียน 

  / รองทุกขทราบ  ( 15 วัน ) 

       สิ้นสุดการดำเนินการ 

รายงานผลใหผูรองเรียนทราบ 

ยตุ ิ ไมย่ตุ ิ

 ประสานงานฝายที่รับผิดชอบ    

ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 5.  รองเรียนผานทางไปรษณีย ถึง 

      โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  เลขที่  29  หมูที่ 13 

     ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

     86210     
 

๓. รองเรียนผานทางโทรศัพท 

     077 - 578577 

 
 
๑. รองเรียนดวยตนเอง ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

      อำเภอปะทิว จังหวดัชมุพร 
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บทที่ ๒ บทนํา 
 

๒.๑ หลักการและเหตุผล 
 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศกึษาสุ
ราษฎรธานี ชุมพร เขต 11  มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการ ดําเนินงานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวน
รวมจากทุกภาคีเครือ 
ขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากร และการปฎิบัติงาน
ของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา นอกจากนี้ยังมีหนาที่สําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนประสาน 
ติดตาม ฝายงานที่เก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการ
รองเรียนของ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ทั้ง  5  ชองทาง ประกอบดวย 

- ชองทางท่ี ๑      โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา (กรณีรองเรียนดวยตนเอง)  

- ชองทางท่ี ๒      โทร 077 – 578577   ในวันและเวลาราชการ 

- ชองทางท่ี ๓      ทางเว็บไซตของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  http://maprit.ac.th 

- ชองทางท่ี ๔       ทาง https://www.facebook.com/mapammaritvittaya 

- ชองทางท่ี ๕      รองเรียนทางไปรษณีย ถึงโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  เลขที่  29  

                       หมูที่ 13   ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร    86210     
 

๒.๒ วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ 
ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใชเปน แนว
ทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายที่เก่ียวของกับ 
การรับเรื่องราวรองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน 
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บทที่ ๓  

ระบบการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  
 

๓.๑ บทบาทหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน 

มบีทบาทหนาที่ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเครือขายสําคัญในการ ขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในหนวยงาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของ 

๒. ประสาน เรงรัด และกํากับในฝายเจาหนาที่ผูเก่ียวของ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน 
การทุจริตของโรงเรียน หรือฝายงาน 

๓. ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ ชอบ
ของฝายเจาหนาที่ในโรงเรียน หรือฝายงาน 

๔. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 
 

๓.๒ หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  

๓.๒.๑ ใชถอยคําเบื้องตน และใชขอความสุภาพ ประกอบดวย 

๑) ชื่อ ที่อยู ของผูรองเรียนชัดเจน 

๒) วัน เดือน ปของหนังสือรองเรียน 

๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล ขอเท็จจริง 
เก่ียวกับการทุจริตของฝายเจาหนาที่ของโรงเรียน หรือฝายงาน ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดําเนินการ
สืบสวนหรือ สอบสวนได 

๔) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 

๓.๒.๒ ขอรองเรียน ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่เสียหาย ตอ
บุคคลอ่ืน  ตอโรงเรียน ตอฝายเจาหนาที่ในโรงเรียน หรือฝายงานท่ีเก่ียวของในโรงเรียน 

๓.๒.๓ เปนเรื่องที่ผูรองเรียนไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของฝาย
เจาหนาที่ในโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
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๓.๒.๔ ไมเปนคาํรองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 

๑) คํารองเรียน ที่เขาสูกระบวนยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคําพิพากษา หรือคําสั่ง     

ถึงที่สุดแลว 

๒) คํารองเรียนที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน 
 

นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวแลว ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถ่ิน วาจะรับ ไวพิจารณา
หรือไม เปนเรื่องเฉพาะกรณีไป 
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บทที่ ๔  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

๔.๑ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ     ฝายงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

                                       ของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

๔.๒ กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ผูรองเรียนยื่นเรื่องรองเรียนผานทางชองทางตางๆ ของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา โดยให ฝาย
เจาหนาที่ผูเก่ียวของดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๔.๒.๑ ฝายเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนการทุจริตตามชองทางตางๆ  

๔.๒.๒ ฝายเจาหนาที่ประสานงานกับฝายงานที่เก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง  

๔.๒.๓ ฝายเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

- กรณเีรื่องยุติ ใหแจงผลใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

- กรณเีรื่องไมยุติ  

๑) ใหตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 

๒) แจงการดําเนินงานใหผูรองเรียนทราบเบื้องตน ภายใน ๑๕ วัน 

๔.๒.๔ ฝายเจาหนาที่จัดทาํรายงานสรุปผลเรื่องรองเรียนการทุจริตเสนอผูบริหาร  

๔.๓ การบันทึกเรื่องรองเรียน 

๔.๓.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกเรื่องรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข โทรศัพท
ติดตอ   

         เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุรวมถึงสาเหตุ 

๔.๓.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอ รองเรียน 

๔.๔ การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียน 

ใหโรงเรียนหรือฝายเจาหนาที่ผูเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการรองเรียน การ
ทุจริตทราบ ภายใน ๑๕ วันทําการ เพ่ือดําเนินการแจงใหผูรองเรียนทราบ  

๔.๕ การรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

- รวบรวมขอมูล และรายงานสรุปการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตใหผูบริหารทราบ 

- รายงานเรื่องรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อดําเนินการจัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่อง รองเรียน
การทุจริตประจําป 
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บทที่ ๕ 

ชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 

ชองทางการรองเรียน ความถึ่ในการ
ตรวจสอบ 

ชองทาง 

หมายเหตุ 

1.    โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

       (กรณีรองเรียนดวยตนเอง) 

ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ 

2.  ทางโทรศัพท  

     โทร 077 – 578-577    

ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ 

3.   ทางเว็บไซตของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

       http://maprit.ac.th 

ทุกวัน - 

4.  ทาง Facebook โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
https://www.facebook.com/mapammaritvittaya 

ทุกวัน - 

5.  รองเรียนทางไปรษณีย ถึงโรงเรียน 
     โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  เลขที่  29   มูท่ี 13  
     ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร   
     86210     
 

ทุกวัน - 
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บทที่ 6  

หนังสือรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ 
 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ.......... 

 

*หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...............................................................................  

ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................................................ผูรองเรียน  

จังหวัด........................................................... โทรศัพท................................................................  

E-mail........................................................................................................................................... 
 

ขอกลาวหา/ขอรองเรียน (เรื่อง) .................................................................................................................................
รายละเอียด:: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

วัน/เดือน/ป หรือชวงเวลาที่เกิดเหตุ 
.................................................................................................................................................................................................... 

เหตุการณโดยยอ : 
.................................................................................................................................................................................................... 

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

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

ผูเก่ียวของกับการกระทําทุจริต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   *ผูท่ีสามารถใหขอมลูเพ่ิมเติมไดชื่อ.................................................สกุล......................................................  

    ฝายงาน……………………………………................................หมายเลขโทรศัพท................................................. 

 

*สถานที่ติดตอกลับ :: ................................................................................................................................................. 

** ขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท อีเมล และสถานที่ตดิตอกลับ จะถูกจดัเก็บเปนความลับ 



 



 


