คู่มือการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
อาเภอบ้านคา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) วางกรอบการดาเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่ว่างไว้ไปสู่เป้าหมายเดี่ยวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สาคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
3
ช่องทาง
ประกอบด้วย
1) ตู้ไปรษณีย์ 74 หมู่ที่ 7 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ตาบลบ้านคา อาเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180
2) เว็บไซต์ : www.banbueng.ac.th รับเรื่องร้องเรียน
3) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work
Instruction)สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชา
สรรค์) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐาน
อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) วางกรอบการดาเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากร โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึก
ป้องกันปราบปรามและสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดย
ร่วม
กาหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่ว่างไว้ไปสู่เป้าหมายเดี่ยวกัน
คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่า
ดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI :Corruption Perception Index) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับ
แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนที่จริตและ
ประพฤติมิชอบจากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
1) ตู้ไปรษณีย์ 74 หมู่ที่ 7 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ตาบลบ้านคา อาเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180
2) เว็บไซต์ : www.banbueng.ac.th รับเรื่องร้องเรียน
3) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนบ้านบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ในส่วนการปฏิบัติงานดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กาหนดว่า “เมื่อ
ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการ
ดาเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(GoodGovernance) ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองลัดหลวง จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้แนวทางการ
ดาเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็น
สาคัญภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการ
ฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางกาดาเนินงาน
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล
(GoodGovernance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการรวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ตู้ไปรษณีย์ 74 หมู่ที่ 7 โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ตาบลบ้านคา อาเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี 70180
2) เว็บไซต์ : www.banbueng.ac.th รับเรื่องร้องเรียน
3) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนบ้านบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ
สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.banbueng.ac.th
3.กล่องรับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชา
สรรค์)

ลงทะเบียนรับ/ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการ

ไม่มีมูล
ยุติเรื่อง

มีมูล
สืบหาข้อเท็จจริง

แจ้งผู้ร้องเรียน

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนบ้านบางจาก รับเรื่องร้องเรียน / แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง

3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา

สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึง

4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ/
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนรู้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า
มายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่าน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข
ภายใน 15 วันทาการ

ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน 15 วันทาการ
ภายใน 15 วันทาการ

บทที่ 2

หมายเหตุ

รายงานสถิติ
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

จานวนเรื่อง
ร้องเรียน
-

ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
-

