
 
ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่สร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน  

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป อันจะน าไปสู่คุณภาพ
การศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยระบบ คุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้กรอบการ
บริหารงานการจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในด้านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการและ
เสริมสร้างระบบคุณธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ และตามแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริตการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านัก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.)และส านักงานกรรมการการป้องกัน
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

 เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
สูงสุดจึงได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตด าเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป ได้ทราบและเข้าใจในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน
เพ่ิมข้ึนโดยก าหนด ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้
การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นด้วยความเรียบร้อย และให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และท าให้
กระบวนการบริหารการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม สอด
รับกับหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเป็นการสมควรจะได้มีการก าหนดกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนไว้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชนให้สามารถใช้สิทธิได้โดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานขึ้น  ดังนี้ 

 
 
                   
 



           / ๑. หลักเกณฑ์ . . . 
๑.  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน  

  ๑. แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน 

 ๒. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความท่ีสุภาพ และต้องมี 
  - วัน เดือน ปี 
  - ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 

  - ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/สังกัด) 

  - รายละเอียดการร้องเรียน โดยระบุข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้ 
อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทาง
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ชัดเจนเพียงพอที่สามารถด าเนินการ สืบสวน 
สอบสวนได้ 
  - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 

 ๓. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
บุคคลอื่นหรือหน่วยงาน 

 

 ๔. การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตนจริง 
ไม่ได้สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย 

 

 ๕. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการ
ด าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 นั้น ให้ยุติเรื่อง และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 

 

 ๖. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
  - เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดแห่งพฤติการณ์  
และปรากฏพยานชัดเจนตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 นั้น จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

  - เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 

  - เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  - เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 

  - เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผล
การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่างเช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 

  - เรื่องท่ีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ได้ด าเนินการเรื่องวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ 



หรือเรื่องที่ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็น
สาระส าคัญเพ่ิมเติม 

  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเฉพาะกรณี 
 

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน 
 

 ขัน้ตอนที่ ๑ 
กรณีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/รับผิดชอบ ลงทะเบียนในระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์/ทะเบียนรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 

 ขั้นตอนที่ ๒  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ตรวจสอบและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว 

บันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือพิจารณา มอบหมายผู้ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง 
 

 ขั้นตอนที่ ๓ 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง (ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน) และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 

 ขั้นตอนที่ ๔ 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  สรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอรายงาน
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณา 
 

 ขั้นตอนที่ ๕ 
 ยุติเรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน(กรณีทราบชื่อและที่อยู่) 
 กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน(กรณี

ทราบชื่อและที่อยู่) และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง (ด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
ภายในระยะเวลา 90 วัน) 
        กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน
(กรณีทราบชื่อและที่อยู่)  และส่งเรื่องให้ส านักงานเขตฯ และศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามพิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ (ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการภายใน 180 วัน ถ้ามีเหตุจ าเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 240 
วัน) 
 



 
          ๓. ทางช่องการรับเรื่องร้องเรียน   

              ๑. มาร้องเรียนด้วยตนเองท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม. 
              ๒. ส่งหนังสือ/จดหมาย ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม  เลขที่ 42 ถ.นครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม            
              ๓. ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.lakmuangschool.ac.th/ 
              ๔. โทรศัพท์ 043-711512 
              ๕. โทรสาร  043-721024 
              ๖. กล่องรับความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์  

              ๗. หน่วยงานอื่นที่รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน เช่น ส านักนายกรัฐมาตรี ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการรัฐสภา ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ                

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ด ารงธรรม ฯลฯ 

๔. ผู้มีหน้าที่รับและด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
          งานบริหารงานบุคคลโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ และด าเนินการตามท่ีมีการร้องเรียน 

๕. แนวทางการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

           การพิจารณาข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กล่าวคือ การส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่หรือโรงเรียนพิจารณาในกรณี
ร้องเรียนข้าราชการครูนั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อน ผู้รับผิดชอบพึงระมัดระวัง 
อย่าให้เขาต้องได้รับความเดือดร้อนจากการให้ข้อมูล หรือจากการร้องเรียนนั้น ซึ่งในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น
ความลับของทางราชการ เนื่องจากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้ง
กล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ ควรปกปิดชื่อและท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

๖. การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการเสร็จตามกระบวนการด้วยการมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการจัดส่งตามท่ีอยู่ที่ผู้ร้องได้แจ้ง
ไว้ 

๗. เครื่องมือการก ากับติดตาม 
    เครื่องมือการก ากับติดตามในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ใช้แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน  

(ท่ีแนบมาพร้อมนี้) 
๘. การก ากับติดตามการด าเนินการ 



    ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่ในการรายงานเกี่ยวกับจ านวนเรื่องร้องเรียน ที่ได้รับในแต่ละ
ปีงบประมาณโดยแบ่งประเภทเป็น 

๑.เรื่องเก่ียวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 
๒.เรื่องเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.เรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผลการด าเนินการตามเรื่องร้องเรียน

ดังกล่าวโดยในแต่ละปี งบประมาณให้รายงานทุก ๆ ไตรมาส 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่   ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ลงชื่อ 
           
                                                     ( นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์)                                           
            ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 

 
QR-code รับเรื่องรอ้งเรียนโรงเรียนหลักเมอืงมหาสารคาม 
 

 
 

 
 

 


