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1.หลักการและเหตุผล 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 

                    โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีบทบาทหน้าที่หลัก ในการกำหนดทิศทางวางกรอบการดำเนินงานการ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือสำคัญใน 
การ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริม และ คุ้มครองจริยธรรมบุคลากร กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก 
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การ  ป้องกันการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกนั       คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ 
เช่ือม่ัน และ ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : Corruption Perception Index) นอกจากน้ี ยังมีหน้าที่สำคัญในการ
รับแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการเร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตโดยมี 5 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง 2. ร้องเรียน ผ่านโทรศัพท์ 055-591026 3. ช่องทางออนไลน์หรือส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ FACEBOOK 
เพจโรงเรียบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน  http://www.bpw.ac.th/  5. ร้องเรียนผ่านทาง จดหมายตามที่อยู่ : โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยา
คาร” 90/1 หมู่ 4 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 ในส่วนการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระ ราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดว่า “เม่ือส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือ
ส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการน้ัน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันที่จะต้องตอบคำถาม หรือแจ้งการ ดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน 
หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) ซ่ึงอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเร่ืองที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตองค์การบริหารส่วน ตำบลบางปลาจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน นอกจากน้ียังได้บูรณาการ ร่วมกับศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางปลา เพื่อให้แนวทางการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหา ของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือม่ัน ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นสำคัญ ภายใต้การ อภิบาลระบบการรับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

http://www.bpw.ac.th/


2. วัตถปุระสงค ์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตาม 
     มาตรฐาน    กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน  
    ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน ใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ  
     รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้ สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ  
     ปรับปรุงกระบวนการ ในการ ปฏิบัติงาน 
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

3. บทบาทหนา้ทีข่องหน่วยงานทีร่ ับผดิชอบ 
มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคล่ือนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
รวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ 
    ป้องกัน   และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
    นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
2) ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
3) ดำเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าทีใ่นส่วนราชการ 
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วน 
    ราชกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 



4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

1. ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง 
2. ร้องเรียนผ่านโทรศพัท์ 055-591026 
3. ช่องทางออนไลน์หรือส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่  FACEBOOK  เพจโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
 4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน :http://www.bpw.ac.th/ 
5. ร้องเรียนผ่านทางจดหมายตามที่อยู่ : โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  90/1 หมู่ 4 ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้ง 
    เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง เพียงพอท่ีจะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

           4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคำสุภาพหรอืข้อความสุภาพ 

http://www.bpw.ac.th/


6. แผนผงักระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจง้เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุติเร่ืองแจ้งผู้ร้องเรียน  ไม่ยุติ แจ้งเร่ืองผู้ร้องเรียน 
   

 

 

ส้ินสุดการด าเนินการรายงานผลให้ ผูร้้องเรียนทราบ 

5. ร้องเรียนผ่านทางจดหมาย 

4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 

3. ช่องทางออนไลน์หรือส่ือสังคม โรงเรียนวงับ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 

2. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 

1. ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง 

 



7. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จาก 
              ช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเร่ืองร้องเรียน วิเคราะห์เน้ือหาของเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขัน้ตอนที ่3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พจิารณาลงนาม 
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเร่ืองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียน 

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ที่อยู/่ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเร่ืองเป็นข้อมูล 

8. การรับและตรวจข้อเรยีกร้องเรียน/แจง้เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า มายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติ 
ตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง 
ความถี่ในการตรวจสอบ ช่องทาง ระยะเวลาดำเนินการรับ ข้อร้องเรียน 

เพื่อ ประสาน 
หาทางแก้ไข 

หมายเหต ุ

ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ช่องทางออนไลน์หรือส่ือสังคม 
ออนไลน์ 

ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านอีเมล ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านทางจดหมาย 

ตามท่ีอยู่ 
ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  



แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
90/1หมู่ที่ 4 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก 63120 

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

เร่ือง............................................................................................................................. ................................... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” วิทยาคม 

ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ......................ปีอยูบ่้านเลขที่............. หมู่ที่........... 
ตำบล.................................อำเภอ .................................จังหวัด ..................... .............โทรศัพท์…………………… 
อาชีพ ......................................... ........... เลขที่บัตรประชาชน .................................... .................................... 
ออกโดย ................................................วันออกบตัร ...........................วันหมดอายุ........................................ 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเร่ือง 
......................................................................................................................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................................................................................ ..........................................................................          

ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการร้องเรียน/รอ้งทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก ่

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป  

                 ลงช่ือ……………………….......................................... ผู้ยื่นคำร้อง                                 ลงช่ือ.....................................................................เจ้าหน้าที่ 

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


