
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                       

               

                                                     
                                                 

                                      
                 



คำนำ 
 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ  การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้าน 
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูลทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริม 
และคุ้มครองจริยธรรม ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพงึพอใจ เชื่อมั่น และศรทัธาต่อการบริหาร 
ราชการของหน่วยงาน  นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้ง 
เบาะแสและเรือ่งร้องเรียน  ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จากช่องทางการ ร้องเรียนของมี 4 ชอ่งทาง ประกอบด้วย 1) ส่งขอ้ร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเอง 
โดยตรงที่โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร  
จังหวัดนครพนม 48170  2) ตู้ไปรษณียโ์รงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 13 ถนนเมืองใหม ่                         
วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเรณูนคร              
วิทยานุกูล http://www.rnks.ac.th 4) เฟสบุ๊ก “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล”  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลูได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ 
จัดการ เรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับ 
กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคูม่ือการ 
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ  การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้าน 
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูลทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริม 
และคุ้มครองจริยธรรม ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพงึพอใจ เชื่อมั่น และศรทัธาต่อการบริหาร 
ราชการของหน่วยงาน  นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้ง 
เบาะแสและเรือ่งร้องเรียน  ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จากช่องทางการ ร้องเรียนของมี 4 ชอ่งทาง ประกอบด้วย 1) ส่งขอ้ร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเอง 
โดยตรงที่โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร  
จังหวัดนครพนม 48170  2) ตู้ไปรษณียโ์รงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 13 ถนนเมืองใหม ่                         
วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเรณูนคร              
วิทยานุกูล http://www.rnks.ac.th 4) เฟสบุ๊ก “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล”  

ในส่วนการปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับ            
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดว่า               
“เมื่อ ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงาน 
ที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการ 
ดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งอำนาจหน้าที่ 
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน เพื่อให้แนวทางการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน 
ส่งเสรมิ การรกัษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวขอ้ง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นแนวทางในการ 

ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสดา้นการทุจริต 
และประพฤติมชิอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบให้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฏหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา 
ปฏิบัติงานใหม่  พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งเสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ 
ให้สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

2.4 เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส ตามหลกัธรรมาภิบาล  
3. หลักเกณฑแ์ละมาตรการในการร้องเรียน  

3.1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
3.1.1 เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ 

เสียหายอัน เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้  
1) การกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
2) การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
5) การกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มใิช่ลักษณะกระแสข่าวทีส่ร้างความเสียหาย 
แก่บุคคล ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์  

หรืออีเมล์ติดต่อกลับ  
3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตาม 

สมควร  เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการ 
สืบสวน  สอบสวน  

3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน  
3.2.5 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 



2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)  
3.3 กรณีการรอ้งเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพจิารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน 

กรณีแวดล้อม  ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น  
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  

3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ  
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2.5.  

3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังน้ี  
      3.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  

บ้านเลขที่ 181 หมูท่ี่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170  
      3.5.2 ตู้ไปรษณียโ์รงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 13 ถนนเมืองใหม ่              

วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170  
3.5.3 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล http://www.rnks.ac.th  
3.5.4 เฟสบุ๊ก “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล”  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 1 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่รับเรื่องลงทะเบียนระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส/์ ทะเบียนรับ –ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ขั้นตอนที่ 2 เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน บันทึกรายงานเสนอผู้อำนวยการ 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พิจารณามอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริง                    
(กรณีแต่งต้ัง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการภายในระยะเวลา 60 วัน)  

ขั้นตอนที่ 3 เจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตาม 
อำนาจหน้าที่ ตามมาตรฐานที่กำหนด / ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดและเกี่ยวข้อง  

ขั้นตอนที่ 4 เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่อง และทำบนัทึก 
เสนอผู้อำนวยการ โรงเรียนเรณนูครวิทยานุกูลพิจารณา  

ขั้นตอนที่ 5  
1. ยุติเรื่อง แจง้ผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่)  
2. ไม่ยุติเรื่อง กรณีมีมูลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย (วินัยอย่างร้ายแรง/ 

ไม่ร้ายแรง)  
    - กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ดำเนินการภายในระยะ 

เวลา 90 วัน 
- กรณแีต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ดำเนินการภายในระยะ 

เวลา 180 วัน ถ้ามีเหตุจำเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และไม่เกิน 240 วัน  



ขั้นตอนการดำเนนิการทางวินัย  
1. แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
2. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  

2.1 แจ้งให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบภายใน 3 วันทำการ นับแตว่ันที่มีคำสั่งแตง่ต้ังฯ  
2.2 แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน 3 วันทำการ นบัแต่วันที่มีคำสั่งแต่งต้ังฯ  

3. ทำแบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแตว่ันที่ประธาน  
คณะกรรมการฯ ทราบ ตามข้อ 2.2 

4. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้กล่าวหา ภายใน 60 วัน นบัแต่วันที่ได้ดำเนินการตามข้อ 3  
แล้วเสร็จ  

5. ทำแบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ  
กล่าวหา ตามข้อ 4 ภายใน 15 วัน นับแตว่ันที่ได้ดำเนินการตามข้อ 4 แล้วเสร็จ  

6. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาภายใน 60 วัน นบัแต่วันที่ได้ดำเนินการตามข้อ 5  
แล้วเสร็จ  

7. ประชุมพิจารณาลงมติ ทำรายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ ภายใน  
30 วัน นับแตว่ันที่ได้ดำเนินการตามข้อ 6 แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคำร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  
บ้านเลขที่ 181 หมูท่ี่ 13 ตำบลเรณ ู 
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170  
 

วันที่…………เดอืน…………………………………….พ.ศ…………………  
 

เรื่อง ………………………………………………………………………………………….  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  
 

ข้าพเจ้า ชื่อ - สกุล ………………………………..……………………. อายุ…………ป ี อยู่บ้านเลขที…่…… หมู่ที่ …..…  
ตำบล …………………………………….อำเภอ ……………………………………… จังหวัด…………………………………..……………… 
เบอร์โทรศัพท์ ………………………………………………. เลขที่ประจำตัวประชาชน …………………………………………………… 
มีความประสงค์ขอรอ้งเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อใหโ้รงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พิจารณาดำเนินการ 
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

ลงชื่อ ………………………………….…………ผู้ยื่นคำร้อง  
 ( ……………………………..………………… ) 


