
 

แนวปฏิบัตกิารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  อ าเภอคลองหาด  จังหวดัสระแก้ว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 

 



 
ค าน า 

 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนว

ทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ทั้งนี้ การจัดการ
ข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ จ าเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 
                                                                                     โรงเรียนมหาธิคณุวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. วัตถุประสงค์ 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบของโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมโปร่งใสเป็นองค์กรธรรมาภิ
บาล 

2. ขอบเขต 

 การประสานงาน ติดตาม เร่งรัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  การทุจริต
ประพฤติมิชอบ จนได้ผลเป็นข้อยุติ รวมทั้งการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน   ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขน าเสนอผู้บริหารตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 

3. ค าจ ากัดความ 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการ 
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนบ้านพระเพลิง 
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดย 
มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอ
ข้อมูล 
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทางโทรศัพท์ / เว็บไซต์/ Face Book “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด อย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง
หรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแล
การรับ การเก็บรักษา การใช้เงินหรือทรัพย์สิน ของหน่วยงาน ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็น
การทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดย
มิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 



 “การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ             
การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ  ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้ง นี้ 
กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรือ E-mail ติดต่อ ส านักงานจะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสืบสวน – สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง
ตักเตือนด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

 4.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

   4.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

    (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ 

    (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 

    (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

    (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

    (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
   4.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดพยานหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

 4.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

   4.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ติดต่อกลับ
   4.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   4.2.3 การกระท าท้ังหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่            
อย่างชัดเจนเพื่อการด าเนินการสืบสวน สอบสวน 

4.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  

4.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  

4.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 



4.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 4.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏเพียงพอที่จะด าเนินการสอบสวนต่อไปได้ 

5. ช่องทางการร้องเรียน 

 กรณีพบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานคนใดมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

 0 ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

 0 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  174 หมู่ 1 ต าบลเบญจขร อ าเภอคลอง
หาด  จังหวัดสระแก้ว 27260 

 0 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 089-215-1561  (ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ) 

 0 เว็บไซต์ของส านักงาน ที่ http://www.mahathikun.ac.th 

 0 ช่องทางอ่ืนๆ อาทิ 

 -ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน 1567 หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว                
โทร 03742 5575 

 -ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีสายด่วน 1111 

 -ส านักงาน ป.ป.ช.  

 -คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 หรือสายด่วนการศึกษา 1579 

 

 

 

 

 

 



6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน 

7.1 จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน 

7.2จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 

7.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งโรงเรียนบ้านพระเพลิง เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

 

8. การบันทึกข้อร้องเรียน 

8.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพทต์ิดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ 

8.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ

ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 

9.. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

9.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

9.2 ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การ

ขอหลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรียน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยัง

ผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9.3 ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านพระเพลิง ให้ด าเนินการ

ประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

9.4ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่

รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 

10. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 

จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 



11. การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

11.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

11.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ 

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มร้องเรียน-ร้องทุกข์ 

     เขียนที่...................................................... 

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................อายุ........ ..................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........... ต าบล............................อ าเภอ...............................จังหวัด............................ 
ขอร้องทุกข์ – ร้องเรียน แก่ท่าน เนื่องจาก.................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................................................................. . 
......................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ................................................................................... .......... 
เพ่ือให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
                                                 (............................................................) 

หมายเลขโทรศัพท์................................................................ 
 

 


