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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้มี การปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่อง ร้องเรียนและ
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณา เรื่องร้องเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถ ถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา ปฏิบัติงานใหม่ 
และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือ เผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ เพ่ือ ขอรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ 
 ๔. เพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ร้องเรียน สามารถเข้าใจ และมีความเชื่อมั่น ในการ
บริหารงานของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สามารถปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 ๕. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน และวิธี
พิจารณาเรื่องร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกขั้นตอน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน มาตรา๔๑ 
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ(๒)เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดย 
 ๒. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ๓. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หมวด ๗ 
 ๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา๓๘ 
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม หรือแจ้งการด าเนินการให้
ทราบภายใน ๑๕ วันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้” มาตรา๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด 
โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป 
และในกรณีท่ีมีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่าน
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 



ค าจ ากัดความ 
ข้อร้องเรียน  หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การสอบถามการร้องขอข้อมูล 
ผู้ร้อง   หมายถึง ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ลูกจ้างพนักงานราชการ 
   ประชาชน คู่สัญญา ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีข้อร้องมายังโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  
   เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน ของ
   โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
กลุ่ม/หน่วย  หมายถึง กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ กลุ่ม
   นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
   จัดการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
   ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วย 
   ตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน นั้น ๆ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
   หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ 
ศูนย ์  หมายถึง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษา  หมายถึง โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
ระดับข้อร้องเรียน หมายถึง การจ าแนกระดับความส าคัญของข้อร้องเรียน 
ประเภทข้อร้องเรียน 
 1. ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการต้องการให้ผู้ให้บริการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการ ความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ 
การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้ค าพูด การดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2. ข้อร้องเรียนประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านการบริการนอกเหนือจาก ข้อ ๑ และให้
ผู้ให้บริการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับข้อร้องเรียน 

รายการ 
ระดับ 

๑ ๒ ๓ 

ประเภท 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น ค า ชมเชย 
การสอบถาม การร้อง  

 

ข้อร้องเรียน ผู้ที่รับเรื่อง 
และ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้ 

ข้อร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ไม่ 
สามารถแก้ไขได้ 

นิยาม 

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความ 
เดือดร้อน แต่ติดต่อมา
เพ่ือเสนอแนะ ให้
ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การ
สอบถาม และการร้องขอ
ข้อมูล 

ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน 
แต ่สามารถแก้ไขได้โดย
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน 
และผู้ที่เก่ียวข้องใน
หน่วยงานไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้โดยเร่งด่วน
และมอบหมายเรื่องให้นิติ
กรหรือแต่งตั้ง  
คณะกรรมการจัดการข้อ  
ร้องเรียนนั้น  

ตัวอย่าง 

-การสอบถามข้อมูล  
-การขอถ่ายสาเนาเอกสาร 

-การรอ้งเรียนเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการบริการของ
เจ้าหน้าที่ 
-การร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กรอกข้อมูลผิดพลาด  
 

-การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ความผิดวินัยเจ้าหน้าที่ 
-การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความไม่โปร่งใสในการขอ
วิทยฐานะของครู 
-การร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
ทุจริต 

ระยะเวลา 
ในการจัดการข้อร้องเรียน 

ภายใน ๓ วันทาการ  ตั้งแต ่๔-๑๕ วันทาการ  เกินกว่า ๑๕ วันทาการ  

ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  กลุ่ม/หน่วยเจ้าของเรื่อง  นิติกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. รับข้อร้องเรียน 
 ๒. ลงทะเบียน 
 ๓. วิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 ๕. ผู้เกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วันท าการ พร้อมส าเนาแจ้งให้
โรงเรียนทราบ 
 ๖. เรื่องใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ รายงานผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อ
พิจารณามอบนิติกรด าเนินการ 
 ๗. รายงานผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมแจ้งผู้ร้องเรียน 
การบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๑. ทุกช่องทางที่มีข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 
 ๒. การบันทึกข้อร้องเรียน ควรถามชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ส าหรับติดต่อกลับ เพื่อเป็น
การยืนยันความถูกต้อง และเป็นประโยชน์การแจ้งข้อมูลกับผู้ร้องเรียน   

การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
 ๑. ข้อร้องเรียนระดับ ๑ สามารถตอบข้อซักถามได้ทันที หรือกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถตอบปัญหาได้ หรือติดราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องไว้แจ้งเจ้าของเรื่องโดยตรง และ จะ
ตอบกลับภายใน ๓ วันทาการ 
 ๒. ข้อร้องเรียนระดับ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
เสนอผ่าน หัวหน้ากลุ่มนั้น ๆ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ที่รับผิดชอบกลุ่ม และผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตามล าดับและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๔--๑๕ วันท าการ 
 ๓. ข้อร้องเรียนระดับ ๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 
เสนอผ่าน หัวหน้ากลุ่มนั้น ๆ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ที่รับผิดชอบกลุ่ม และผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตามล าดับเพื่อมอบหมายให้นิติกรด าเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนนี้เป็น
เรื่องท่ีต้องใช้ เวลาในการจัดการข้อร้องเรียนเกิน ๑๕ วันท าการ 

การติดตามผลงาน 
 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่ม/หน่วย สรุปรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
และรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ที่ก ากับดูแลกลุ่ม/หน่วย นั้น ๆ เจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มส่งสรุป
รายงานให้กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นข้อมูลจัดการข้อร้องเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบที่ 1 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
 


