
 
ประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

********************* 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้ ความจ าเป็นในการแก้ไข
สถานการณ์ปัญหา การทุจริตของประเทศ โดยมี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และ (2) การปราบปรามการทุจริต แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ เพื่อขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แนวทางการพัฒนา มีดังนี้ (1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับ พฤติกรรม  "คน" โดยการ "ปลูก" และ "ปลุก" 
จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต โดยเฉพาะการส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่
เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา (2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติ หน้าที่
ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อ สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส (3) พัฒนาค่านิยมของการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมาย ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบตัิ
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพื่ อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรม
จริยธรรมรวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง (4) ปรับ "ระบบ" เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (5) ปรับ
ระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้
แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอน
กระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวช้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจ สร้างความโปร่งใสในการบริการ ข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล ส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน 

เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมตั้งอยู่บน
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส จึงขอประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ยืดถือปฏิบัติดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  

 ประกาศ ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2564  
 
 
 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง)  
             ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  



 

 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
ของโรงเรียนขุนทะเลวทิยาคม  

******************************************  
 
1. การร้องเรียนการทุจริต ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่กระท า
ดังต่อไปนี้  

1.1 กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
1.2 กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน  
1.3 กระท าความผิดอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ  
 
การทุจริต (corruption) การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือประโยชน์                 

ต่อตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม การทุจริตในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ 
หลายรูปแบบ อาทิ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนไม่ว่าจะเป็นของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด การปกปิด  
ข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งการทุจริตในรูปแบบต่ าง ๆ เป็นปัญหาที่สะสมมาแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน โดยเจ้าพนักงานของรัฐมักจะใช้อ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือรับสินบนการกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่                       
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หากเกิดการทุจริต
ขึ้นในหน่วยงาน จะท าให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ เกิดความไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของรัฐและผลประโยชน์สาธารณะรวมทั้งท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนขาดความไว้วางใจ ขาดความเชื่อมั่นและ
ศรัทธา ในการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ ท้ายที่สุดท าให้เกิดการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานขึ้น 
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จึงได้ตระหนักถึงความโปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม กรณีหากเกิดการ
ร้องเรียนขึ้น  

ดังนั้นโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมจึงได้ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –2564) และมาตรฐานทาง 
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ดังนี้  

 
2. การยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  

2.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  
2.2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม หมู่ที่ 3 ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 
2.3 ร้องเรียนทางโทรศัพท์  075-450508  
๒.๔ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียน www.kuntalay.ac.th/complain 

 
 
 
 
 
 

-๒- 



 

 
3. พิจารณาค าร้องเรียนการทุจริต  

3.1 เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียนโดย 
ละเอียด  

3.2 สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาหากเรื่องร้องเรียน มีประเด็น เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  

3.3 หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงานหากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการเอาใจใส่
ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้น ๆ  

3.4 เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียนและ
พยานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2541 และประทับตรา "ลับ" ในเอกสารทุกแผ่น  

3.5 เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดหรือผู้มีอิทธิพล ซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้อง 
ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายส าเนาค าร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็นการกล่าวหาในเรื่องที่เป็น
ภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมากก็ไม่ควรส่งส าเนาค าร้อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้
วิธีคัดย่อค าร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา "ลับ" ในเอกสารทุกแผ่น  

3.6 เมื่ออ่านค าร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่าเรื่องน่าเชื่อถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้งหมายเลข โทรศัพท์ มาด้วย
ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้อง โดยขอให้ยืนยันว่าผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง เพราะบางครั้ง อาจมีการแอบอ้างชื่อ
ผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อนควรถามว่าท่านได้ส่งเรื่องร้องเรียนมา
จริงหรือไม่ ในลักษณะใด หากผู้ร้องปฏิเสธ ก็จะชี้แจงว่าโทรศัพท์มาเพ่ือตรวจสอบ ข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบการ
สนทนา  

 
4. มาตรฐานงาน  

4.1 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
4.2 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อ 

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จ หรือรายงานความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน/ต่อราย 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์  
3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์   
4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์

 

พิจารณาค าร้องการทุจริต 

ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาข้อ ร้องเรียนให้แล้วเสร็จ หรือรายงานความ

คืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน/ต่อราย 


