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หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไข 

เพ่ิมเติม ได้บัญญัติให้การบริหารราชการและแนวทางปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระทำภารกิจ 

ว่าจะต้องมีเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด 

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  

การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนนั้นต้องอยู่ในแนวทางที่ถือประชาชนเป็น

ศูนยก์ลางในการได้รับบริการจากรัฐ ดังนั้น จึงต้องจัดวางระบบให้การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยมีความซื่อสัตย์ 

สุจริตสามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยภาพร่วม ในกรณีท่ีพบปัญหาอุปสรรคต้อง 

จัดให้มีการแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว การดำเนินการให้มีความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้เมื่อส่วนราชการได้สร้าง

หลักเกณฑ์การปฏิบัติตนในแต่ละเรื่องขึ้นได้อย่างชัดเจนและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ด้วยเหตุดังกล่าว

ข้างต้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 

เพ่ือกำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจนและตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน  

หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน 

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เลขที่ 9 หมู่ 9 ต าบลนาทราย อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 

51110 โทร 053 979903  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

รับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของข้าราชการครูบุคลากรทาง

การศึกษา ลูกจ้าง และประชาชนทั่ัวไป  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้การดำเนินการเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์มี

ขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน  
2. เพ่ือตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และประชาชน 

ทัว่ไปให้ได้รับความเปน็ธรรม  
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คำจำกัดความ  
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และประชาชนทั่วัไป  
ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัดโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย

ยะวงศาอุปถัมภ์ 
ข้าราชการครู หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ  
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุน 

การศึกษา ซึ่งเปน็ผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา  

ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่ัวคราวและพนักงานราชการในหน่วยงานของรัฐ  
ประชาชน หมายถึง ประชาชนทั่วไป  

 
เร่ืองร้องเรียนที่รับดำเนินการ  
1. เป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย  
2. เรื่องร้องเรียนที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เรื่องและเหตุแห่งการร้องเรียน โดยมีข้อเท็จจริง 

พฤติการณ์หรือพยานหลักฐานพอสมควร กรณีเปน็บัตรสนเท่ห์เต้องมีรายละเอียดของเรื่อง พยานหลักฐานหรือ 
พฤติการณ์แวดล้อมเพียงพอ  

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ทางจดหมาย ที่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เลขที่ 9 หมู่ 9                

ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหัวัดลำพูน 51110  
2. ร้องเรียนทางโทรศัพทเ์หมายเลข 053 979903 
3. ร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข 053 979902 
4. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ http://www.banhuaytomschool.ac.th/  
5. ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banhuaytomschool.ac.th/mainpage
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กระบวนการในการจัดการเร่ืองร้องเรียน  

1. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนและออกใบรับแก่ผู้ร้องภายใน 1  วนั 
ทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน 1  วันทำ การนับแต่วันรับเรื่อง 
ร้องเรียน  

3. ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บุคคล/คณะบุคคลทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 1  วันทำการ 
นับแต่วันที่ได้รับทราบรายงานเรื่องร้องเรียน  

4. บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงใหแ้ล้วเสร็จภายใน 3  วันทำการนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย  

5. หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลตามที่ร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 3  วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 1 วันทำการนับแต่วันดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ กรณี
ตรวจสอบพบว่ามีมูลเป็นความผิดทางวินัย อาญา หรือแพ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ทางวินัย อาญา หรือ
แพ่ง กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการให้ส่วนราชการต้นสังกัด ทราบต่อไป  

6. หากผลการตรัจสอบข้อเท็จจริงพบว่าไม่มีมูลตามที่ร้องเรียนให้ยุติเรื่องและแจ้งให้ผู้ร้องเรียน ทราบ
ภายใน 1  วันทำการนับแต่วันที่สั่งให้ยุติเรื่อง  

 
การติดตามการดำเนินการเร่ืองร้องเรียน  
1. มีการกำกับติดตามการดำเนินการจัดการร้องเรียนโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
2. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ไม่มีมูล                มีมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง/ทางจดหมาย                             

ทีโ่รงเรียนบ้านห้วยตม้ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เลขท่ี 9 

หมู่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวััดลำพูน 51110 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์เหมายเลข  
053 979903 

     ร้องเรียนทางโทรสาร 
   หมายเลข 053 979902 

 

ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 
http://www.banhuaytomschool.ac.th/ 

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค  
โรงเรียนบ้านห้วยตม้ชัยยะวงศาอปุถัมภ ์

รับเรื่องร้องเรียนและออกใบ 
(1 วันทำการ) 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(3วันทำการ) 

เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา 
(1 วันทำการ) 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องทราบ 
(1 วันทำการ) 

- ปรับปรุงแก้ไข (3 วันทำการ) 
- ดำเนินการทางวินัย/อาญา/แพ่ง (ถ้ามี) 
(ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) 

สิ้นสุดการดำเนินการ 

รายงานผู้บังคับบญัชาและต้นสังกดั 

http://www.banhuaytomschool.ac.th/mainpage
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บันทึกการร้องเรียน  

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 

เลขที่รับ………………………………………….. 
วันที่รับ………………………………………….. 

ผู้ร้องเรียน………………………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท์………………………………………….. 
ที่อยู่…………………………………………..…………………………………………..……………………………………………………... 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน…………………………………………………. 
ช่องทางร้องเรียน       ด้วยตนเอง       ไปรษณีย์/จดหมาย      โทรศัพท์/โทรสาร 
                          เว็บไซต์           เฟซบุ๊ค          อ่ืน ๆ ………………………………………….. 
ประเภทการร้องเรียน…………………………………………..…………………………………………..……………………………… 
เรื่อง…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………… 
รายละเอียด…………………………………………..…………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………………………
พยานหลักฐาน/เอกสารประกอบการร้องเรียน 

…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………………………
ความประสงค์ 
…………………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………………… 
 

                                                             ลงชื่อ…………………………………….ผู้ร้องเรียน 
                                                                (…………………………………….) 

 
สำหรับผู้ร้องเรียน 

ได้รับเรื่องร้องเรียน เรื่อง ………………..…………………………………………………………………………..……………………
จาก…………………………………………………..………………………………..…………………………………………..………………
เมื่อวันที่………………………..……………………………………………………..………………………………..………………………. 
 

                                                            ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับเรื่อง 
                                                                             (…………………………………….) 
                                                                            วันที่………………………………………. 
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แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การจัดการเรื่องร้องเรียน 

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.1 เรื่องร้องเรียน กรณี :………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.2 ััน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน …………………………………………………………………………………………………………………. 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินการ 
2.1 วัตถุประสงค์       บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

      ไม่บรรลุตามวัตุประสงค์ 
เนื่องจาก………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2.2 ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง       มีมูลตามที่ร้องเรียน 
      ไม่มีมูลตามที่ร้องเรียน 

2.3 การดำเนินการกรณีมีมูลตามท่ีร้องเรียน       ปรับปรุง/แก้ไข 
      ไม่ปรับปรุง/แก้ไข 
เนื่องจาก………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2.4 การดำเนินการกรณีมีมูลเป็นความผิด
วินัย อาญา/แพ่ง 

      ทางวินัย ระบุ………………………………………………………… 
      ทางอาญา ระบุ……………………………………………………… 
      ทางแพง   ระบ…ุ…………………………………………………… 

2.5 ระยะเวลาดำเนินการ       ตามกำหนด 
      เกินกำหนด 

2.6 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ       ไม่มี 
      มี   ระบุ ………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………. 

 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ / ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับเรื่อง 
                                                                                      (…………………………………….) 

                                                                          ตำแหน่ง………………………………………. 

 

          

 

          

 

          

 

          

          

 

          

 

          


