


ค ำน ำ 

ศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ โรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) มบีทบาทหน้าที่
หลกัในการก าหนดทศิทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติ  
มชิอบ การส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปราม การทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครอืข่าย  ด้านการป้องกนั และปราบปรามการทุจรติคอร์รปัชัน่ การส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรมทัง้
ภาครฐั ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพฒันากลยุทธไ์ปสู่การปฏบิตัติามแผนงาน/โครงการที่
วางไวไ้ปสู่เป้าหมายเดยีวกนัคอืความส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล นอกจากนี้ ยงัมหีน้าที่
ส าคญัในการประสาน ตดิตามหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบจากช่องทางการรอ้งเรยีนของศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ 4 ช่องทาง ประกอบดว้ย 
1) ตู้ ไปรษณี ย์  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) หมู่  3 ต าบล วังแดง อ าเภอ ตรอน                   
จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53140  2) เว็บไซต์ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รปัชัน่   
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น วั ง แ ด ง ( ส ห จิ ต วิ ท ย า ค า ร ) ( URL เ ว็ บ ไ ซ ต์ ) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNyUkU0McQDiMygrLYZGW7ljeFb-
d_vq6lq9lsja3eY6sEqw/viewform 3) เฟซบุ๊ ค https://www.facebook.com/wdshj/ 4) กล่องรับเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติในโรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ โรงเรยีนบ้านวงัแดง   
(สหจติวทิยาคาร) ไดท้บทวนคู่มอืการปฏบิตังิานกระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบเพื่อเป็นวธิปีฏบิตังิาน (Work Instruction) สอดรบักบักระบวนการจดัการเรื่อง
ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรยีนบ้านวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) หวงัเป็น
อย่างยิง่ว่าคู่มอืการปฏบิตังิานกระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ/แจง้เบาะแสดา้นการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรบัหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏบิตัิงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐาน
อย่างมคีุณภาพ 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1   

บทน ำ 

 

1.หลกักำรและเหตุผล     
 ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ โรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) มบีทบาท

หน้าทีห่ลกัในการก าหนดทศิทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบการสง่เสรมิ และคุม้ครองจรยิธรรมของส่วนราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม การทุจรติ เพือ่ใชเ้ป็นเครื่องมอืส าคญัในการสรา้งการมสีว่นร่วมจากทุก
ภาคเีครอืข่ายดา้นการป้องกนั และปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การสง่เสรมิและคุม้ครองจรยิธรรม
บุคลากรโรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) ก าหนดมาตรการปลูกจติส านึก ป้องกนั ปราบปราม และ
สรา้งเครอืข่ายในการป้องกนัและปราบปราม การทุจรติมุ่งเน้นป้องกนัการทุจรติโดยร่วมก าหนด
เป้าหมายการพฒันากลยุทธก์ารป้องกนัการสง่เสรมิและคุม้ครองจรยิธรรมไปสูก่ารปฏบิตัติามแผนงาน
โครงการทีว่างไวไ้ปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั คอื ความส าเรจ็อย่าง มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
ประชาชนไดร้บับรกิารทีด่ ีมคีวามพงึพอใจ เชื่อมัน่ และศรทัธาต่อการบรหิารราชการของหน่วยงาน 
น าไปสูค่่าดชันีภาพลกัษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยงัมหีน้าที่
ส าคญัในการรบัแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีน ประสาน ตดิตาม หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรื่อง
รอ้งเรยีนทุจรติและประพฤตมิชิอบ จากช่องทาง การรอ้งเรยีนของศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติโดยม ี
4 ช่องทาง ประกอบดว้ย 1) ตูไ้ปรษณีย ์โรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) หมู่ 3 ต าบล วงัแดง 
อ าเภอ ตรอน จงัหวดั อุตรดติถ ์รหสัไปรษณีย ์53140  2) เวบ็ไซตศ์ูนยร์บัแจง้ เบาะแส เรื่องทุจรติ 
คอรร์ปัชัน่ โรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร)(URL เวบ็ไซต)์ https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSdNyUkU0McQDiMygrLYZGW7ljeFb-d_vq6lq9lsja3eY6sEqw/viewform  3) เฟซบุ๊ค 
 https://www.facebook.com/wdshj/ 4) กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติในโรงเรยีนบา้นวงัแดง(สห
จติวทิยาคาร) ในสว่นการปฏบิตังิาน ด าเนินการตามกระบวนงานจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ที่
สอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีา ว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 
มาตรา 38  ก าหนดว่า “เมื่อสว่นราชการใดไดร้บัการตดิต่อสอบถามเป็นหนงัสอืจากประชาชน หรอืสว่น
ราชการดว้ยกนัเกีย่วกบังานทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการนัน้ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องสว่นราชการนัน้ที่
จะตอ้งตอบค าถามหรอืแจง้การด าเนินการใหท้ราบภายใน 15 วนั หรอืภายในระยะเวลาทีก่ าหนดบน
พืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าทีด่ าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนการ
ทุจรติ การปฏบิตัหิรอืการละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของเจา้หน้าทีส่่วนราชการ จงึเป็นเรื่องทีศู่นย์
ปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติโรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน นอกจากนี้ยงัไดบู้รณาการร่วมกบัศูนยจ์ดัการเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์   
ศูนยย์ุตธิรรมโรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) เพือ่ใหแ้นวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทศิทาง



เดยีวกนั เกดิเป็นรปูธรรม มมีาตรฐาน และมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชน สรา้งภาพลกัษณ์และความเชื่อมัน่ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นส าคญั ภายใต้
การอภบิาลระบบการรบัเรื่องราวรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์คอืการป้องกนั สง่เสรมิ การรกัษา และการฟ้ืนฟูบน
พืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) ของระบบอย่างสงูสุดและยัง่ยนืต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์ 

1) เพือ่ใหบุ้คลากรผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง     
การด าเนินงานใหเ้กดิรูปธรรม ปฏบิตังิานตามมาตรฐาน กระบวนการจดัการเรื่องร้องเรยีน/แจง้เบาะแส     
ดา้นการทุจรติ และประพฤตมิชิอบ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

2) เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจรติ และ     
ประพฤตมิชิอบใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานตามขัน้ตอน ทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ระเบยีบ 
หลกัเกณฑ ์และกฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์อย่างครบถว้นและมี
ประสทิธภิาพ  

3) เพือ่เป็นหลกัฐานแสดงขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิานทีส่ามารถถ่ายทอดใหก้บั ผูเ้ขา้มา
ปฏบิตังิานใหม่ พฒันาใหก้ารท างานเป็นมอือาชพี รวมทัง้แสดงหรอืเผยแพร่ใหก้บับุคคลภายนอก    
หรอืผูใ้หบ้รกิารใหส้ามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการทีม่อียู่ รวมถงึเสนอแนะ ปรบัปรุง
กระบวนการ  ในการปฏบิตังิาน  

4) เพือ่พทิกัษ์สทิธขิองประชาชนและผูร้อ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ตามหลกัธรรมาภบิาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

มบีทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และเป็นเครอืขา่ยส าคญั ในการ
ขบัเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อตา้นการทุจรติในองคก์รรวมทัง้บูรณาการเชื่อมโยงกบั
ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่  

1)  เสนอแนะแก่หวัหน้าสว่นราชการเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และประพฤติ
มชิอบของสว่นราชการ รวมทัง้จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และประพฤตมิิ
ชอบของสว่นราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรว์่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และ
นโยบายของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง  

2) ประสาน เร่งรดั และก ากบัใหห้น่วยงานในสงักดัด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของสว่นราชการ  
  3) ด าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติ การปฏบิตัิหรอืการละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่           
โดยมชิอบของเจา้หน้าทีใ่นสว่นราชการ  

4) คุม้ครองจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
5) ประสานงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และการ

คุม้ครองจรยิธรรมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  



6) ตดิตาม ประเมนิผล และจดัท ารายงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบ และการคุม้ครองจรยิธรรม เสนอหวัหน้าสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

7) ปฏบิตังิาน สนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
 

4. กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  

1) ตูไ้ปรษณีย ์โรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) หมู่ 3 ต าบล วงัแดง อ าเภอ ตรอน  
จงัหวดั อุตรดติถ ์รหสัไปรษณีย ์53140   

2) เวบ็ไซตศ์ูนยร์บัแจง้ เบาะแส เรื่องทุจรติ คอรร์ปัชัน่ โรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร)
(URL เวบ็ไซต)์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNyUkU0McQDiMygrLYZGW7ljeFb-
d_vq6lq9lsja3eY6sEqw/viewform   

3) เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/wdshj/  
4) กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติในโรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) 
 

5. หลกัเกณฑ์ในกำรรบัเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   
1) ชื่อ ทีอ่ยู่ของผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส  
2) วนั เดอืน ปี ของหนงัสอืรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส   
3) ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ ประกอบเรื่องรอ้งเรยีน/เรื่องแจง้เบาะแส ปรากฏอย่างชดัเจน                 

ว่ามมีลู ขอ้เทจ็จรงิ หรอืชีช้่องทางการแจง้เบาะแส เกีย่วกบัการทุจรติของเจา้หน้าที/่หน่วยงาน ชดัแจง้     
เพยีงพอทีจ่ะสามารถด าเนินการสบืสวน/สอบสวนได ้  

4) ระบพุยานเอกสาร พยานวตัถุ และพยานบุคคล (ถา้ม)ี  - ใชถ้อ้ยค าสุภาพหรอืขอ้ความสุภาพ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนผงักระบวนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระบวนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุรติ 

โรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) 

1. รอ้งเรยีนผ่านตูไ้ปรษณีย ์ 

2. รอ้งเรยีนผ่านทางเวบ็ไซต ์

3. รอ้งเรยีนผ่านเฟซบุ๊ค 

4.รอ้งเรยีนผ่านกล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีน
ฯ 

 

ยุตเิรื่องแจง้ผูร้อ้งเรยีน ไม่ยุต ิแจง้เรื่องผูร้อ้งเรยีน 

สิน้สุดการด าเนินการรายงานผล
ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

ลงทะเบยีนรบั/ประสานหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการ 

ยตุิเรื่อง ไม่ยตุิเรื่อง 



7. ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน    
1) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ โรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร)รบัเรื่อง 

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ จากช่องทางการรอ้งเรยีน ๔ ช่องทาง    
2) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ คดัแยกหนงัสอื วเิคราะหเ์นื้อหาของเรื่อง

รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ    
3) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ สรุปความเหน็เสนอและจดัท าหนงัสอื             

ถงึผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป ทราบและพจิารณา    
4) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ สง่เรื่องใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการ /  

ตอบขอ้ซกัถาม ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ    
5) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ แจง้ผูร้อ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์เพือ่ทราบเบื้องตน้

ภายใน 15 วนั    
6) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ รบัรายงานและตดิตามความก้าวหน้าผลการ 

ด าเนินงานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง    
7) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ เกบ็ขอ้มลูในระบบสารบรรณ เพือ่การประมวลผล 

และสรุปวเิคราะหเ์สนอผูบ้รหิาร    
8) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ จดัเกบ็เรื่อง   

  
 8. กำรรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ    

 ด าเนินการรบัและตดิตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจรติและ ประพฤตมิชิอบ
ทีเ่ขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัติามทีก่ าหนด ดงันี้ 

ช่องทำง 
ควำมถี่ในกำร

ตรวจสอบช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร

รบัข้อร้องเรียน เพื่อ

ประสำนหำทำงแก้ไข 

หมำยเหตุ 

รอ้งเรยีนดว้ยตวัเองผ่าน
กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ทุกวนั ภายใน 15 วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผ่านตูไ้ปรษณีย ์ ทุกวนั ภายใน 15 วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ ทุกวนั ภายใน 15 วนัท าการ  

รอ้งเรยีนทางเฟซบุ๊ค ทุกวนั ภายใน 15วนัท าการ  

 

                 

 



แบบค ำร้องเรียน/แจ้งเบำแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

        ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุรติ 
ทีท่ าการโรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) 
อ าเภอตรอน  จงัหวดัอุตรดติถ ์
 

                   วนัที.่..........เดอืน.....................พ.ศ. ........................... 
 

เรื่อง ............................................................................................................................................... 

เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) 
 

 ขา้พเจา้ .................................................................................................................อายุ......................ปี          
อยู่บา้นเลขที.่.....................หมู่ที.่............ต าบล .................................................อ าเภอ ......................................... 
จงัหวดั ....................................โทรศพัท.์......................................อาชพี ............................................................... 
เลขทีบ่ตัรประชาชน ....................................................ออกโดย ..................................วนัออกบตัร .........................
วนัหมดอายุ...........................มคีวามประสงคข์อรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการต่อตา้นการทจุรติ เพือ่ใหโ้รงเรยีนบา้นวงัแดง
(สหจติวทิยาคาร) พจิารณาด าเนินการตรวจสอบหรอืช่วยเหลอืและแกไ้ขปัญหาใน เรื่อง............................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 ทัง้นี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าค าขอรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการต่อตา้นการทุจรติ ตามขา้งตน้เป็นจรงิทุกประการ 
โดยขา้พเจา้ขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์(ถา้ม)ี ไดแ้ก ่
1) ..........................................................................................................................จ านวน..................................ชุด 
2) ..........................................................................................................................จ านวน..................................ชุด 
3) ..........................................................................................................................จ านวน..................................ชุด 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

ลงชื่อ............................................ผูย้ ื่นค ารอ้ง      ลงชื่อ.......................................เจา้หน้าที ่                      
(...................................................)                      (...................................................)                      

 

 

เรยีนผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) 

............................................................................            

............................................................................ 

             

ลงชื่อ...................................................................             

            (..................................................................)                  

 



รำยงำนสถิติกำรรบัแจ้งเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เดือน จ ำนวนเร่ือง
ร้องเรียน 

ด ำเนินกำร
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยงัไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ตุลาคม 2564 - - - - 

พฤศจกิายน 2564 - - - - 

ธนัวาคม 2564 - - - - 

มกราคม 2565 - - - - 

กุมภาพนัธ ์2565 - - - - 

มนีาคม 2565 - - - - 

เมษายน 2565 - - - - 

พฤษภาคม 2565 - - - - 

มถิุนายน 2565 - - - - 

กรกฎาคม 2565 - - - - 

สงิหาคม 2565 - - - - 

กนัยายน 2565 - - - - 

รวม - - - - 

 

โรงเรยีนบา้นวงัแดง(สหจติวทิยาคาร) ไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส การทุจรติและประพฤตมิชิอบ 


