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คํานํา 

 การดําเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด 
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรเกิดขึ้นจากโรงเรียนวัดประยุรวง  
ศาวาสไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับ   
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) ซึ่งไดดําเนินการและกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของบุคลากรครูที่เปนปญหาสําคัญ
และพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน
กับผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์รที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับ   
ซอน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส อีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจขององค์กร จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม 
และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสีย
ไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา   
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทํา
ความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสู
การถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกัน   
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหา
ทางการบริหารองค์กรในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรโดย   วิเคราะห
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน  
 ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่
กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมาย
กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงค
หรือเปาหมายขององคกร 
 2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
  



 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ 
หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและ ไม
สอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน 
การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 
 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของ 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความ
ไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา 
การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
 1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและบุคลากร 
บอยครั้งการควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับขององค์กร 
เปนตน 
 2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ 
ขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอให
เกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผล
ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรนี้ จะชวยให้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ทราบถึงความ
เสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนส่วนตนกับผลประโย
ชนสวนรวมขององค์กรทีเ่กิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 
 1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการครูเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางท่ีทําใหขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ 
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต   
ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระทําผิดวินัยของข้าราชการครูที่เปนปญหาสําคญัและพบบอยอีกดวย 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร 
 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอให
เกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์สวนรวมของหนวยงาน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงนิ และมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจขององค์กร ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผู
อ่ืน 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจาง และการจ้างบริการ 
 - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ การจัดหาพัสดุ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
 - การคัดเลือกบุคคลเขารับทํางาน 
 - การเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที ่
 - การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันไดประโยชน 
 - การเบิกคาตอบแทน 
 - การใชรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหบุคลากรใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที ่
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะหความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง      
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ประจําป พ.ศ. 2564 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร จํานวน 4 ประเด็น
หลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
 2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 
 3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ 
 4. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจขององค์กรวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบว่า มีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

 

ลําดับ 
 

ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 1 5 5 (4) 
2 การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน 2 5 10 (3) 
3 การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตาม

ระเบียบ 
3 4 12 (1) 

4 การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อ   
จัดจาง 

3 4 12 (1) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  

 ความรุนแรง       5 
    ของผล          4 
    กระทบ          3 
   (Impact)        2 
                       1 
          1          2           3           4          5 
  
                                     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
 
 

(1) (2)    
  (3,4)   
     
     
     



 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ 
ความเสี่ยงได ดังนี้ 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 4 (ปานกลาง = 10 คะแนน) 
การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน ลําดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และ    
ปานกลางโดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต    
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
ประจําปงบประมาณ 2564 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
       เสี่ยงสูงมาก (Extreme) - - 
       เสี่ยงสูง (High)  จําเปนตองเร่งจัดการความเสี่ยง

และมีมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือ
ใหอยูใน ระดับที่ยอมรับได้ 

-การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูก   
ตองตามระเบียบ  
- การเอ้ือประโยชนต่อพวกพอง ใน
การจัดซื้อจัดจาง 

       ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ 
ผลประโยชน ์

       ตํ่า (Low)  ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง - การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
 แนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชน 
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  รังเกียจการทุจริต     ทุก
รปูแบบ 
 - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ใหมีทัศนคต ิ
คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต เปนองคก์รแหงธรรมาภิบาล และมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 - ประกาศเจตจํานงสุจริต โดยผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ในการปฏิบัติหนาที่และบริหารองค์กรอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- เผยแพรและประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
โดยผูอํานวยการโรงเรียนพรอมบุคลากรทุกคนรวมประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริตใหคํามั่นสัญญาในการตอ   
ตานการทุจริตทุกรูปแบบ และรวมปลูกฝงค่านิยมความซื่อสัตยสุจริตใหเปนวิถีชีวิตของโรงเรียนวัดประยุรวงศา
วาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของโรงเรียนวัดประยุรวงศา
วาส ขอให้คํามั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี ้
 
    1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
    2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
    3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืน 
 
ทั้งหมดนี้เพื่อธํารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล 
  

  

 

 

 

 



- ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอองค์กร โดยดําเนินการดังนี้ 
 - มีการจัดและใชระบบการบริหารดานการเงนิ บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน โดยมีการสรางหรือพัฒนา 
 
นวัตกรรม เทคโนโลยีอยางตอเนื่องนํามาใชในการบริหารงาน ทําใหงานมีความถูกตองเปนปจจุบันโปรงใส 
ตรวจสอบไดโดย 
 1. การจายเงนิโดยระบบ KTB Corporate Online และอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 2. นําสงเงินรายไดแผนดิน โดยอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 3. มีการลางหนี้เงินยืมราชการ 
 4. จัดสงรายงานจากระบบ GFMIS ให สตง. 
 5. ทะเบียนคุมใบสําคัญ การจายเงนิ 
 6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2564 
 7. มีรายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ 
 8. ควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 
 - มีการจัดทําแผนใชจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนวัดประยุร
วงศาวาส ไดจดัทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจ่ายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นภายใต
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณใหมี



ประสิทธิภาพ ควบคุม และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณได และเผยแพรแผนการใชจาย
เงินงบประมาณที่หน้าเว็บไซต์   www.swy.ac.th  เพ่ือใหสาธารณชนสามารถเขาถึงและสามารถรวม
ตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณและเปนการเสริมสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส 
 - มีการจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยมีการจัดทําสรุปผลการ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนเปนรายเดือนทุกๆ เดือน โดยกลุมบริหารงานงบประมาณนําขอมูลลง
ประกาศหนาเว็บไซต โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  เพ่ือสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ใหสาธารณชนไดตรวจสอบดูได 
 - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนหนาเว็บไซตของโรงเรียนในการ 
ยื่นเรื่องรองเรียนบุคลากรของโรงเรียนที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤตมิชิอบ เพื่อเปนการเปนการปองปราม 
ไมใหบุคลากรในองค์กรกระทําความผิดและทุจริต 

-โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรอง
เรียน เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในโรงเรียน โดย
กําหนดพฤติกรรมที่เปนความผิดของบุคลากรการสงเรื่องร้องเรียน และการรองเรียนผานเว็บไซตโดยสามารถ
ยื่นเรื่องร้องเรียนไดทั้งบุคลากรในหนวยงานเองหรือสาธารณชนที่พบเห็นเหตุ แหงการรองเรียนก็สามารถ
กระทําได การจัดทําคูมือฯ เพ่ือเปนหลักประกันในการจัดการเรื่องรองเรียนใหมีมาตรฐานเดียวกัน และ       
เปนการปองปรามไมใหบุคลากรในโรงเรียนกระทําความผิดและทุจริตเปนกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช
อํานาจของบุคลากรในโรงเรียนอีกชั้นหนึ่ง 

- ประกาศงดรับของขวัญของผูบริหารองค์กร และประกาศเผยแพรตอสาธารณชน เปนการประกาศ 
งดรับของขวัญทุกเทศกาลของโรงเรียน เนื่องจากการรับของขวัญไมวาจะในโอกาสใด เนื่องจากการงดให
ของขวัญและรับของขวัญของบุคลากรเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัด มิใหมีการเบียดเบียน     
ขาราชการดวยกันหรือประชาชนโดยไมจําเปนและสร้างทัศนคติที่ไมถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันให
ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอ่ืนๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยจะหวังรอรับ
ของขวัญในเทศกาลตางๆ 

 
หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
2.การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกิน

จํานวนที่กรรมการ ป.ป.ช.กําหนดไว้มิได้ไม่เกิน 3,000 บาท 
3.เจ้าหน้าที่ของรับจําทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพ่ือมอบให้หรือ

จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆมิได้ 



4.ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญในกรณีปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท 

5.เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่กรณีการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

6.ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 

7.ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 

 

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

  

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
       
                     

พบการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในโรงเรียน 
โปรดแจงขอมูล หรือเบาะแส ที่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

โทรศัพท์ 02-4652860 หรือย่ืนแบบรองเรียน ที่เว็บไซต์โรงเรียน 
ข้อมูลของทานจะถูกเก็บเป็นความลับ 

 

 

  

 



 

คํานํา 

 คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จัดทํา
ขึ้นเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลาการในโรงเรียน 
เพ่ือใหกระบวนการดําเนินงานเรื่องดังกลาวมีความชัดเจน สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
       โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. วัตถุประสงค 
 คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการดําเนินงานเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ใหเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประชาชน
และผูรับบริการไดรบัความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานของความเปนธรรมโปรงใสเปน องคกรธรรมาภิบาล 
๒. ขอบเขต 
 การประสานงาน ติดตาม เร่งรัด องกรค์กรที่เกี่ยวของในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จนไดผลเปนขอยุติรวมทั้งการสรุปรายงานผลการดําเนินงานปญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แกไขนําเสนอผูบริหารตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
3. คําจํากัดความ 
 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 “เจ้าหนาที”่ หมายความวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูปฏิบัติงานในโรงเรียน   
วัดประยุรวงศาวาส 
 “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง 
หรือผูอ่ืน 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ในตําแหนงหรือหนาที่ หรือใช้อํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ     
คําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใชเงินหรือทรัพยสิน ขององค์กร
ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตามและใหหมายความรวมถึงการประมาท
เลินเลออยางร้ายแรงในหนาที่ดังกลาวดวย 
 “ขอรองเรียน” หมายความวา ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ในโรงเรียน และขอกล่าวหาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ต่อประชาชน ไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไมคํานึงถึง    
ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของโรงเรียนที่เกี่ยวของ
กําหนดไว 
 “การตอบสนอง” หมายความวา การสงตอใหแกองค์ารที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและการนําเรื่อง
ร้องเรียนเขาสู่กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย  
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการภายในเวลาสิบหาวัน ทั้งนี้กรณีท่ีผูรอง
เรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดต่อไดหรือ E-mail ติดต่อโรงเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสืบสวน – สอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน
ดําเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
 



4. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
 4.๑ หลักเกณฑการร้องเรียน 
  4.๑.๑ เรื่องที่จะนํามาร้องเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหนาที่ในเรื่องดังตอ่ไปนี้ 
   (๑) กระทําการทุจริตตอหนาที ่
   (๒) กระทําความผิดตอ ตําแหนงหนาที ่
   (๓) ละเลยหนาทีต่ามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
   (๔) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
   (๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
  4.๑.๒ เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สร้างความเสียหาย
แกบุคคลที่ขาดพยานหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
 4.๒ ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
  4.๒.๑ ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน พรอมหมายเลขโทรศัพท หรือ E-mail ติดตอกลับ 
  4.๒.๒ ชื่อโรงเรียน หรือชื่อบุคลากรทีเ่กี่ยวของที่เปนเหตุแหงการร้องเรียน 
  4.๒.๓ การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว หรือแจงชองทาง เบาะแสการทุจริตของเจาหน้าทีอ่ยางชัดเจนเพ่ือการ
ดําเนินการสืบสวน สอบสวน 
  4.๒.๔ คําขอของผูรองเรียน 
  4.๒.5 ลายมือชื่อของผู้รองเรียน 
  4.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป 
  4.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถามี) 
 4.๓ กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทหจะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี 
แวดลอมปรากฏเพียงพอทีจ่ะดําเนินการสอบสวนตอไปได 
5. ชองทางการรองเรียน 
 กรณีพบวามีเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานคนใดมีพฤติการณส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
สามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไดตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
 ๐ รองเรียนดวยตนเอง โดยสามารถแจงขอรองเรียน ไดทีโ่รงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 ๐ รองเรียนทางไปรษณีย โดยสงมาที่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม.
10600 
 ๐ ทางโทรศัพท หมายเลข 02-465-2860  
 0 เว็บไซตของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
  
  



 -ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสายดวน 1111 
 -สํานักงาน ป.ป.ช. 
 -คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวงศกึษาธิการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ หรือสายดวนการศึกษา ๑๕๗๙ 
6. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
 6.๑ ให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ดําเนินการตามที่มีการรองเรียน 
 6.๒ เมื่อรับเรื่องรองเรียนแลวใหรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอตอผู้อํานวยการโรงเรียน 
 6.๓ ถาเห็นวาขอรองเรียนนั้นไมสมบูรณครบถวนไมวาเหตุใดๆ เจาหนาที่สามารถ แนะนําใหผู้
ร้องเรียนแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจ  
แกไขใหถูกตองไดหรือเปนขอรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของโรงเรียนหรือผูร้องเรียนไมแกไขขอรองเรียน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแจงผูรองเรียนทราบถึงความไมสมบูรณของขอร้องเรียน หรือขอรองเรียนไมอยู
ในอํานาจหนาที่หรือกรณีผูรองเรียนไมไดแกไขขอรองเรียนกลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 6.๔ กรณีที่เห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือ มอบหมายใหผูใดสืบสวนหรือ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการตามคําสั่งนั้น 
 6.๕ ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือผูที่ไดรับมอบหมายที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่รวบรวม  
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ และพิจารณาสืบสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับแตงตั้งพรอมทั้งทําความเห็นเสนอผูอํานวยการโรงเรียน 
หากเปนกรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาใหเสนอความเห็นต่อ ผู้อํานวยการโรงเรียนเพ่ือยุติเรื่อง ทั้งนี้หากมีเหตุผล
ความจําเปนที่ต้องขอขยายระยะเวลาดําเนินการต่อผู้อํานวยการโรงเรียน โดยขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสอง
ครัง้ ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 
 6.๖ ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหน้าที่ผูถูก
กลา่วหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 
 6.๗ เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงใหผูร้องเรียนทราบ
ภายในสิบหาวัน 
 6.๘ ในกรณีทีข่อรองเรียนเปนเรื่องทีอ่ยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 6.๘.๑ สงตอเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ในกรณีที่ขอรองเรียนระบุถึงหนวยงาน
นั้นๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อขอร้องเรียน 
 6.๘.๒ สงเรื่องรองเรียนคืนกลับไปยังผู้รองเรียน กรณีที่ผูร้องเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยตรง พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการ ตอบสนองตอขอร้อง
เรียน 
 
 



7. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนดังนี้ 
 1.ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียน 
 2.ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากผู้ร้อง และวิเคราะห์เรื่องเพ่ือแยกประเภทภายใน       
1 วัน (ฝ่ายบุคคล) 
 3.เสนอผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส รับทราบและดําเนินการภายใน 1 วัน 
 4.ฝ่ายบุคคลดําเนินการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง บันทึกรายงานผลการดําเนินการ ภายใน     
15 วันทําการ 
 5.ประชุมสรุปผลการดําเนินการและรายงานผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสพิจารณาให้
ความเห็น ภายใน 1 วัน 
 6.กรณียุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้เรื่องทราบ กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่ ภายใน 1 วัน 
 7.กรณีท่ียังไม่ยุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะ กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม 
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียน 

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

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 ด้วย ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................ผู้ร้องเรียน 
ที่อยู่..................................................หมู่ที่........ถนน.............................แขวง....................เขต................... 
จังหวัด................................รหัสไปรษณี.............................................หมายเลขโทรศัพท์.......................... 
 เรื่องร้องเรียน................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 รายละเอียด.................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือ................................................ผู้ร้องเรียน 
           (................................................) 
      ........../.........../............ 
 



แบบฟอร์ม 
สรุปข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียน 

ส่วนที่ 1 ช้องทางการร้องเรียน 
  เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
  จดหมาย 
  โทรศัพท์ 02-5850518 
  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................. 
ส่วนที่ 2 วัน/เวลา/เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
 วันที่.........................................................เวลา.............................................................................. 
 ชื่อ-สกุล......................................................................................................................................... 
 ตําแหน่ง........................................................................................................................................ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
 ชื่อ-สกุล............................................................................เพศ........................อายุ......................ปี 
 ที่อยู่............................................................................................................................................... 
 E-mail......................................................................................โทรศัพท์....................................... 
ส่วนที่ 4 รายละเอียดเรื่องร้องเรียน 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 5 ประเด็นความต้องการให้ช่วยเหลือหรือแก้ไข 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 6 การดําเนินการ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



แบบฟอร์มข้อมูลการร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียน 

 
วันที่รับ
เรื่อง 

 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน  

รายละเอียดเรื่อง
ร้องเรียน 

 

ชื่อ-สกุล 
 
 

ที่อยู่ 
 

E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

      
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ใช้ในกรณีผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนต่อผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําแนะนําการทําหนังสือการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑. ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพ และมีรายละเอียดการรองเรียน ดังนี้ 

๑.๑ ชื่อ-สกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูถูกรองเรียน 
๑.๒ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สังกัดของผถูกรองเรียน หรือขอมูลที่สามารถบงชี้และสืบทราบตัวผู

รอ้งเรียนได 
๑.๓ บรรยายการกระทําที่เปนเหตุแหงการรองเรียน โดยระบุขอมูล ดังนี้ 
      ๑) การกระทําที่เปนเหตุรองเรียน 
      ๒) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทําเหตุนั้นอยางไร 
      ๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 

๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ - สกุล ดวยตัวบรรจง พรอมลงท่ีอยูของผูรองเรียนใหชัดเจนเพื่อใหโรงเรียน
สามารถติดตอผรูองเรียนได 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


