
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุณจริยธรรมทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่

เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน

ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องการร้องเรียน 

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 4 ช่องทางประกอบด้วย 

1) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 219 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 

2) เว็บไซต์ : http://www.tsl.ac.th/ รับเรื่องร้องเรียน 

3) เฟซบุ๊คโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ : https://www.facebook.com/ThungsaliamchanupathamSchool/ 

4) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ

จัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ 

การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

                                                                                                 นายไพบูลย์    พวงเงิน 

                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

บุคลากร โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์จากทุกระดับกำหนดมาตรการปลูกจิตาสำนึกการป้องกันปราบปรามและ

สร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการ

พัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้  

ไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลประชาชนได้รับบริการที่ดี 

มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของ ประเทศไทย 

(CPI : Corruption Perception Index) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและ เรื่องร้องเรียน 

ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติจากช่องทาง การร้องเรียน

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี 4 ช่องทางประกอบด้วยประกอบด้วย 

1) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 219 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 

2) เว็บไซต์ : http://www.tsl.ac.th/ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3) เฟซบุ๊คโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ : https://www.facebook.com/ThungsaliamchanupathamSchool/ 

4) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

  ในส่วนการปฏิบัติ งาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้ องเรียน/ร้องทุกข์สอดคล้องกับ 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 กำหนดว่า 

“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่

ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการ

ให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล” 
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(Go๐d Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น 

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน 

สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญภายใต้การอภิบาลระบบการ

รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษาและการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน 

ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ

มิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

  2.3 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าปฏิบัติงาน ใหม่ 

พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจ

และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

  2.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล   

 (Good Governance) 

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อน

นโยบาย และมาตรการต่างๆในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น 

 3.1 เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของส่วนราชการ รวมทั้ งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล

ที่เก่ียวข้อง 
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  3.2 ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

  3.3 ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

  3.4 คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

  3.5 ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ และการ

คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุม้ครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3.7 ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

  4.1 ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 219 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 

     4.2 เว็บไซต์ : http://www.tsl.ac.th/  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.3 เฟซบุ๊คโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ : https://www.facebook.com/   

ThungsaliamchanupathamSchool/ 

     4.4 กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

5. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา 

1. ช่องทางร้องเรียน 

- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง 

- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 089-8584149 (ผอ. ไพบูลย์ พวงเงิน) 

- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ FACEBOOK โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

- ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั้น line ของครูประจำชั้นทุกชั้น 
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- ร้องเรียนผ่านทางจดหมายตามท่ีอยู่ : โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เลขที่ 219 หมู่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม    
  จงัหวัดสุโขทัย  64150 

6. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ ในข้อที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน พิจารณาลงนาม 

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 โรงเรียนรับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของ
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  5.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

  5.2 วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

  5.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่า 

ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง เพียงพอ  

ที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

  5.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  – ใช้ถ้อยคสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
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7. แผนผังกระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ITA รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

ร้องเรียนผ่าน facebook รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น Line ของครูประจำชั้น 

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์หมายเลข 089-8584149  

๐ 
ร้องเรียนผ่านจดหมาย  

๐ 

โรงเรียนรับร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

๐ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

แจ้งผลให้ศูนย์ร้องเรียนทราบ / ร้องทุกข์ 

ในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทราบ (15 วัน) 
 

๐ 
สิ้นสุดการดำเนินการ 

รายงานผลให้ สพม.สุโขทัย ทราบ 

ยุติเรื่อง 

แจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 

ไม่ยุติเรื่อง 

แจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

         7.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รับเรื่องร้องเรียน /  

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง 

         7.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน / 

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 

         7.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา

เหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 

         7.4 เจ้าหน้าที่ศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่ง เรื่องให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ / 

ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 

         7.5 เจ้าหน้าที่ศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้น 

ภายใน 15 วัน 

         7.6 เจ้าหน้าที่ศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         7.7 เจ้าหน้าที่ศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลผลและ

สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 

         7.8 เจ้าหน้าที่ศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเกบ็เรื่อง 

9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

         ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง

หน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนดดังนี้ 

 

ช่องทาง 

 

ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

รับข้อร้องเรียน 

เพื่อประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง           

ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน 
ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ 

 

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไชต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนทางเฟชบุ๊ค ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
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บทที่ 2 

รายงานสถิติ 
 

รายงานสถิติการรับเร่ืองแจ้ง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เดือน 
จำนวนเรื่อง

ร้องเรียน 

ดำเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

กันยายน 2564 - - - -  

ตุลาคม 2564 - - - -  

พฤศจิกายน 2564 - - - -  

ธันวาคม 2564 - - - -  

มกราคม 2565 - - - -  

กุมภาพันธ์ 2565 - - - -  

มีนาคม 2565 - - - -  

เมษายน 2565 - - - -  

พฤษภาคม 2565 - - - -  

มิถุนายน 2565 - - - -  

กรกฎาคม 2565 - - - -  

สิงหาคม 2565 - - - -  

      

      

รวม - - - -  

 

   โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ภาคผนวก 

แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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    แบบคำร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๑  

ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๕๐ 

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

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………อายุ…………..ปี  อยู่บ้านเลขท่ี…………………หมู่ที…่…....... 

ตำบล………………………………อำเภอ……………………………….จงัหวัด.............................โทรศัพท…์…………………………. 

อาชีพ………………………………เลขที่บัตรประชาชน………………………………..………………ออกโดย…………………………….. 

วันออกบัตร………………………………………………………………..วันหมดอาย…ุ…………………………………………………………. 

              มีความประสงค์ขอร้องเรียน / แจ้งเบาะแส การต่อต้านทุจริต เพ่ือให้โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องเรียน / แจ้งเบาะแส การต่อต้านการทุจริตตามข้างต้นเป็นจริง 

ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

๑)……………………………………………………………………………………………………………….………จำนวน..........................ชุด 

๒)……………………………………………………………………………………………………………….………จำนวน..........................ชุด 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

ลงชื่อ………………………………………..………ผู้ยื่นคำร้อง            ลงชื่อ……………………..…………………………ผู้ยื่นคำร้อง                   

      (……………………………………………….)                               (……………………………………………….) 
                                   

 

                                                                     ลงชื่อ………………………………………..………ผู้ยื่นคำร้อง             

                                         (……………………………………………….)                               

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
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