
แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

หลกัการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดแนวทาง

ปฏิบติัราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่องานบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการใหบ้ริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบติังานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ

ใหท้นัต่อสถานการณ์ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ และมีการ

ประเมินผลการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

เพื่อใหก้ารบริหารระบบราชการเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง บริสุทธ์ิยติุธรรม ควบคู่กบัการพฒันาบ าบดั

ทุกขบ์ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความ

รวดเร็วประสบผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนยรั์บแจง้เบาะแสการทุจริต หรือไม่ไดรั้บความเป็น

ธรรมจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม จึงไดจ้ดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขข์ึ้น ซ่ึงใน

กรณีการร้องเรียนท่ีเก่ียวกบับุคคล จะมีการเก็บรักษาเร่ืองราวไวเ้ป็นความลบัและปกปิดช่ือผูร้้องเรียน เพื่อมิใหผู้ ้

ร้องเรียนไดรั้บผลกระทบและไดรั้บความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกขข์องศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขโ์รงเรียนกา้งปลา

วิทยาคม มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

2. เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ระเบียบ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียน/

ร้องทุกขท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

ค าจ ากดัความ 

“ผูรั้บบริการ” หมายถึง ผูท่ี้มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทัว่ไป 

“ผูมี้ส่วนไดเ้สีย” หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออ้มจากการ

ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ผูป้กครองนกัเรียนและประชาชนในโรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม 



“การจดัการขอ้ร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจดัการในเร่ืองขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข/์

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอขอ้มูล 

“ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข”์ หมายถึง ประชาชนทัว่ไป/ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมาติดต่อราชการผา่นช่องทาง 

ต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคค์รอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข/์การใหข้อ้เสนอแนะ/การใหข้อ้คิดเห็น/การชมเชย/

การร้องขอขอ้มูล 

“ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการรับเร่ืองร้องเรียน / 

ร้องทุกขเ์ช่น ติดต่อดว้ยตนเอง / ติดต่อทางโทรศพัท/์ เวบ็ไซต/์ Face Book 

ประเภทข้อร้องเรียน 

1. ขอ้ร้องเรียนการใหบ้ริการ หมายถึง ขอ้ไม่พึงพอใจดา้นการใหบ้ริการวิชาการตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการ

ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ความไม่สะดวกในการรับบริการ ความล่าชา้ ขอ้ผิดพลาดในการใหบ้ริการ 

การเลือกปฏิบติักบัผูรั้บบริการ การใชค้  าพูด การดูแลตอ้นรับ การควบคุมอารมณ์ของผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ 

2. ขอ้ร้องเรียนประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง ขอ้ท่ีไม่พึงใจในดา้นการบริการวิชาการตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการ

แกไ้ขในดา้นหลกัสูตร การบริหารจดัการไม่โปร่งใส ระบบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 

ความรุนแรงข้อร้องเรียน 

1. ระดบัรุนแรงมาก เป็นขอ้ร้องเรียนผูรั้บบริการไม่พึงพอใจอยา่งมาก และเป็นเร่ืองท่ีผลกระทบ

ภาพลกัษณ์เส่ือมเสียช่ือเสียงองคก์ร มีผลกระทบอยา่งรุนแรงส่งผลใหผู้รั้บบริการตดัสินใจไม่เลือกใชบ้ริการ 

2. ระดบัรุนแรงปานกลาง เป็นขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ ท่ีสร้างความไม่พึงพอใจสาหรับ

ผูรั้บบริการ หากปล่อยทิ้งไวจ้ะท าใหผู้รั้บบริการเลือกใชบ้ริการจากท่ีอ่ืน 

3. ระดบัรุนแรงเลก็นอ้ย เป็นขอ้ร้องเรียนอาจจะเกิดจากการไดรั้บขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์การมีอคติ

ต่อเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึง วนัศุกร์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 

 

 

 



                          แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
- จดัตั้งศูนย/์ จุดรับขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกขข์องประชาชน 

- จดัท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนย ์

- แจง้ผูรั้บผิดชอบตามค าสั่งโรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

- การรับและตรวจสอบขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกขจ์ากช่องทางต่าง ๆ ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบ

ขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกขท่ี์เขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 

2. ช่องทางร้องเรียน 
- ประชาชนร้องเรียนดว้ยตนเอง 
- ร้องเรียนผา่นโทรศพัท ์หมายเลข  
- ช่องทางออนไลน์หรือส่ือสังคมออนไลน์ไดแ้ก่ FACEBOOK  โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม 

3. ข้ันตอนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 
ขั้นตอนที่ 1  โรงเรียนรับเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการ 

                     ร้องเรียนต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 2   ด าเนินการคดัแยกประเภทเร่ืองร้องเรียน วิเคราะห์เน้ือหาของเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแส 

                      ดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนที่ 3    สรุปความเห็นเสนอและจดัท าหนงัสือถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน พิจารณาลงนาม 

ขั้นตอนที่ 4    ส่งเร่ืองใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 

                       คณะท างาน ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 

ขั้นตอนที่ 5    แจง้ผูร้้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ท่ีอยู่/ชดัเจน) ทราบเบ้ืองตน้ภายใน 15 วนั 

ขั้นตอนที่ 6    โรงเรียนรับรายงานและติดตามความกา้วหนา้ ผลการด าเนินงานจากส านกังานเขตพื้นท่ี 

                        การศึกษา 

ขั้นตอนที่ 7     ด าเนินการเก็บขอ้มูลในแบบบนัทึกเร่ืองร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 8    จดัท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผูบ้ริหาร (รายปี) และบนัทึกจดัเก็บเร่ืองเป็น 

                       ขอ้มูลของโรงเรียน 



๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

๔. ร้องเรียนทาง Face-book 

รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

สิน้สุดการด าเนินการรายงานผลให้จังหวัด

ทราบ 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ไม่ยุติแจ้งเร่ืองผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ยุติแจ้งเร่ืองผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

 

                                          แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

             

            ยุติ                     ไม่ยุต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มใบรับแจง้เหตุเร่ืองราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

แบบฟอร์มหนงัสือร้องทุกข–์ร้องเรียน 

 

เขียนท่ี............................................................. 

วนัท่ี................เดือน..............................พ.ศ. ............... 

เรียน ผูอ้านวยการโรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................อาย.ุ.........................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี........... ต าบล.......................อ  าเภอ...............................จงัหวดั.......................... 

ขอร้องทุกข–์ ร้องเรียน แก่ท่าน เน่ืองจาก.................................................................................................... 

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

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

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

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

เพื่อใหด้ าเนินการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี............................................................................ 

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

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

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

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

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูร้้องทุกข/์ ร้องเรียน 

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

หมายเลขโทรศพัท.์............................................................... 



 

 


