
 



แนวปฏิบัติการจัดการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและฝาฝนคุณธรรมจริยธรรม 

โรงเรียนทาอุแทพิทยา 

หลักการและเหตุผล 

ดวยรัฐบาลปจจุบันไดมีนโยบายการปราบปรามการทุจริตและคอรรัปช่ันประกอบกับสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดมีโครงการ “สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรรับช่ัน” โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อ สรางความตระหนักรูและสงเสริมใหบุคลากรในองคกรรวมเปนสวนหนึ่งในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต คอรรับช่ันเพื่อใหการรับเรื่องรองเรียนและการพิจารณาเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและให

การ ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนผูแจงเรื่องเรื่องรองเรียน

และผูถูก รองเรียนไดรับความคุมครองอันจะทําใหการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโรงเรียนทาอุแทพิทยาจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ 

และฝาฝนคุณธรรมจริยธรรมข้ึน 

การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนของโรงเรียนทาอุแทพิทยา จําตองดําเนินการให เปนไปตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยสวนท่ี ๑๐ สิทธิใน

ขอมูลขาวสารและการรองเรียนมาตรา ๕๕* บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับการแจงผล การ

พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว” และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี 

ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนมาตรา ๓๘ 

“เมื่อ สวนราชการใดไดรับการติดตอจากประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยูในอํานาจ

หนาท่ีของ สวนราชการนั้นใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินภายใน 

๑๕ วัน หรือ ภายในการกําหนดเวลาท่ี” มาตรากําหนดไว ๔๑ ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียน

เสนอแนะหรือความ คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการอุปสรรคความยุงยากหรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดโดยมี

ขอมูลและ สาระตาม สมควร ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและใน

กรณีท่ี บุคคลนั้นใหแจงให บุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวยท้ังนี้อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขาย

สารสนเทศของสวนราชการ ดวยก็ได ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยช่ือหรือท่ี

อยูของผูรองเรียนเสนอแนะหรือ แสดงความคิดเห็น ดังนั้นการจัดทําคูมือฉบับนี้จึงดําเนินการจัดทําดังตอไปนี ้

วัตถุประสงค 

๑) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดรับการปฏิบัติตาม 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนกําหนดดําเนินการ

จัดการ ขอรองเรียนท่ีกําหนดไวอยางครบถวนและประสิทธิภาพ 

๒) เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดรับเรื่องรองเรียนของโรงเรียนทาอุแทพิทยา ใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติและดําเนินการแกไขตามข้ันตอน รองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการ รองเรียนตาง ๆ โดย

กระบวนการและวิธีการดําเนินงานตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 



๓) เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานพัฒนาใหการ

ทํางาน เปนมืออาชีพและใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลภายนอกหรือผูใชบริการให

สามารถเขาใจและใช ประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพื่อขอรับบริการท่ีตรงกับความตองการ 

๔) เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 

ผูรับบริการได ทราบถึงกระบวนการจัดการขอรองเรียนหลักเกณฑตาง ๆ ในการรองเรียนโดยโรงเรียนทาอุแท

พิทยาเปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการรับรูแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ

เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการจัดการขอรองเรียนเพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตอไป 

ชองทางในการแจงเร่ืองรองเรียน 

๑.๑ ติดตอดวยตนเอง ณ โรงเรียนทาอุแทพิทยา  

๑.๒ ทางไปรษณียหรือหนังสือรองเรียนสงถึงผูอํานวยการโรงเรียนทาอุแทพิทยา เลขท่ี 391 หมูท่ี 1

ตําบลทาอุแท  อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสุราษฎรธานี  ๘84160 

- หนังสือรองเรียน (ลงช่ือผูรองเรียน) 

- บัตรสนเทห (ไมลงช่ือผูรองเรียน) 

๑.๓ ตูเสมารักษ รับเรื่องรองเรียนบริเวณหนาหองกลุมบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนทาอุแทพิยา 

๑.๔ ทางโทรศัพท หมายเลข 077-999447  

๑.๕ ทางเว็บไซตโรงเรียนทาอุแทพิทยา www.tpy.ac.th 

๑.๖ ทางเพจ Facebook “ประชาสัมพันธ โรงเรยีนทาอุแทพิทยา” 

ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินงาน 

๑. บุคคลท่ีแจงเรื่องรองเรียนไดแกบุคคลท่ีทราบเรื่องรองเรียนหรือสงสัยโดยสุจริตไมวาตนเอง ความ

เสียหายหรือไมก็ตามเกี่ยวกับพฤติกรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนทา

อุแทพิทยาไดโดยผูแจงเรื่องรองเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต เปดเผยตัวตนขอมูลหลักฐาน ท่ีชัดเจนมากพอ

เกี่ยวกับการประพฤติผิดของผูถูกรองเรียน รวมถึงแจงขอมูลในการติดตอเพื่อส่ือสารกับโรงเรียน ดวย ขอ

รองเรียนหมายความวาเรื่องท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย รองเรียน

ตอสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 

๒. บุคคลท่ีรับผิดชอบและเกี่ยวของผูบังคับบัญชาหมายความวาหัวหนาหนวยงานระดับผูอํานวยการ 

โรงเรียนหรือหัวหนากลุมบริหารงานบุคคลหรือหัวหนากลุมงานท่ีไดรับมอบหมายผูรับเรื่องรองเรียน (Report 

Receiver) ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ผูรับผิดชอบหรือผูประสานงานเรื่องรองเรียน 

(Case Coordinator) 

http://www.tpy.ac.th/


๓. การรับเรื่องรองเรียนกรณี “บัตรสนเทห” ใหพิจารณาดําเนินการดังนี ้

๓.1 หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง 

กําหนด หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการไวโดยสรุปวา 

๓.๑.๑ เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราวกลาวโทษขาราชการใหถือเปนความลับ หาก 

เปนบัตรสนเทหให พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจงตลอดจนช้ีพยานบุคคล

แนนอนเทานั้น 

๓.๑.๒ ใหสงสําเนาเรื่องราวดังกลาวโดยปดช่ือผูรองเรียนหรือสําเนาบัตรสนเทหให 

ผูบังคับบัญชาของผูถูก กลาวโทษทําการสืบสวนทางลับ หากไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติ

เรื่องไดหากกรณีมีมูลก็ให ดําเนินการท้ังคดีทางอาญาและทางวินัยแลวรายงานใหผูบังคับบัญชาท่ีรับเรื่องราว

มาทราบดวย 

๓.๑.๓ ใหผูบังคับบัญชาท่ีรับเรื่องราวกลาวโทษแจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับหลังจากท่ี 

ไดรับเรื่องราว รองทุกข 

๓.๑.๔ ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจส่ังการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อคุมครองผูรองพยานและ 

บุคคลท่ีใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวนอยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรมซึ่งอาจเนื่องมาจากการ

รองเรียน 

สรุปกรณีท่ีไมเปนขอรองเรียนท่ีเขาลักษณะ ดังตอไปนี ้

๑. ขอรองเรียนท่ีเปนบัตรสนเทหเวนแตบัตรสนเทหจะระบุรายละเอียดดังกลาวขางตนจึงจะรับไว

พิจารณา เปนการเฉพาะเรื่อง 

๒. ขอรองเรียนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว  

๓. ขอรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย  

๔. ขอรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล 

๕. ขอรองเรียนท่ีหนวยงานอื่นไดดําเนินการตรวจสอบพิจารณาเปนท่ีเรียบรอยแลว เชน สํานักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปราม การทุจิตภาครัฐ (ป.ป.ท.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) นอกเหนือจาก

หลักเกณฑ ดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี 

6. การพิจารณาในการกําหนดข้ันความลับและคุมครองบุคคลท่ีเกี่ยวของการพิจารณาปฏิบัติตาม

ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตองปกปดช่ือท่ีอยูผูรองเรียนพยานท่ี

เกี่ยวของเวนแต จะไดรับความยินยอมหรือโดยพฤติการณจากผูรองเองและใหตระหนังถึงความคุมครองผูรอง

และผูเกี่ยวของ 

 

 



การดําเนินการจนไดขอยุติ ไดแก 

๑. เรื่องท่ีดําเนินการแลวไดตามความประสงคของผูรองท้ังหมดและไดแจงใหผูรองไดทราบ 

๒. เรื่องท่ีดําเนินการแลวไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของเรื่องไดดําเนินการ

ตาม ขอบเขตเต็มท่ีแลว) หรือไดบรรเทาเยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความเหมาะสมและไดแจง

ใหผูรองทราบ 

๓. เรื่องดําเนินการแลวแตไมไดตามความประสงคของผูรอง เชน พนวิสัยดําเนินการและขอบเขต

อํานาจ หนาท่ีแลวและไดแจงทําความเขาใจกับผูรอง 

๔. เรื่องท่ีสงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบหรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลวและไดแจงใหผูรอง

ทราบ ถึงหนวยงานท่ีรับเรื่องตอ 

๕. เรื่องรองเรียนท่ีระงับการพิจารณาหรือรวมเรื่องเชนบัตรสนเทหเรื่องท่ีอยูในกระบวนการทางศาล 

ขอรองเรียนกลาวโทษแตไมมีพยานหลักฐานท่ีชัดเจนพรอมไดแจงใหผูรองทราบตามควรแกกรณี 

การบันทึกขอรองเรียน 

๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียดคือ ช่ือ - สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลข 

โทรศัพท พฤติการณท่ีเกี่ยวของและสถานท่ีเกิดเหตุ 

๒. ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

โรงเรียนทาอุแทพิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนทาอุแทพิทยา 

เรื่องรองเรียนการทุจริต

จากเว็บไซต 

www.tpy.ac.th 

 

ทะเบียนหนังสือรับ  

โรงเรียนทาอุแทพิทยา 

(ระยะเวลา ๓ ช่ัวโมง) 

 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริต ของศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริต และเสนอผูบังคับบัญชาส่ังการ 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

 

แจกจายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ได

ดําเนินการตามคําส่ังของ 

ผูบังคับบัญชา (ระยะเวลา ๓ ช่ัวโมง) 

 

เรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีตองพิจารณาวินิจฉัย  

- เสนอตามลําดับข้ันตอน 

 - แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  

- ดําเนินการแกไข  

- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 

- แจงผูรองเปนหนังสือเพื่อทราบ (กรณีไมแลวเสร็จ

ในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน) 

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 

แผนผังข้ันตอนการดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนการทุจริต 

ของโรงเรียนทาอุแทพิทยา 

 

 

เรื่องรองเรียนการทุจริต 

จดหมายรองเรียน  

หนังสือจังหวัด/อําเภอ 

โทรศัพท เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตนเอง) 

โรงเรียนทาอุแทพิทยา 391หมูท่ี 1 

ตําบลทาอุแท  อําเภอกาญจนดิษฐ

จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑60 

วันท่ี............เดือน......................................พ.ศ........... 

เรื่อง……………………………………………………………………….. 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทาอุแทพิทยา 

ขาพเจา...................................................................อายุ.................ป อยูบานเลขท่ี.......... หมูท่ี......................

ตําบล..............................................อําเภอ...................................จังหวัด......................................................... 

โทรศัพท...............................................อาชีพ..................................................ตําแหนง................................... 

เลขท่ีบัตรประชาชน...............................................................ออกโดย............................................................. 

วันท่ีออกบัตร...................................บัตรหมดอายุ.......................................................มีความประสงคขอรอง 

เรียน/แจงเบาะแสตอตานการทุจริต เพื่อใหโรงเรียนทาอุแทพิทยา พิจารณาดําเนินการ ตรวจสอบหรือ

ชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสตามขอความขางตนเปนจริงทุกประการ โดย

ขาพเจา ขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก 

1)................................................................................................จํานวน........................ชุด 

2)................................................................................................จํานวน........................ชุด 

3)................................................................................................จํานวน........................ชุด 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

        ผูรองเรียน/แจงเบาะแส 

แบบคํารองเรียน ๑ 

 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยโทรศัพท)  

โรงเรียนทาอุแทพิทยา 391หมูท่ี 1 

ตําบลทาอุแท  อําเภอกาญจนดิษฐ

จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑60 

วันท่ี............เดือน......................................พ.ศ........... 

เรื่อง……………………………………………………………………….. 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทาอุแทพิทยา 

ขาพเจา...................................................................อายุ.................ป อยูบานเลขท่ี.......... หมูท่ี......................

ตําบล..............................................อําเภอ...................................จังหวัด......................................................... 

โทรศัพท...............................................อาชีพ..................................................ตําแหนง................................... 

เลขท่ีบัตรประชาชน...............................................................ออกโดย............................................................. 

วันท่ีออกบัตร...................................บัตรหมดอายุ.......................................................มีความประสงคขอรอง 

เรียน/แจงเบาะแสตอตานการทุจริต เพื่อใหโรงเรียนทาอุแทพิทยา พิจารณาดําเนินการ ตรวจสอบหรือ

ชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสตามขอความขางตนเปนจริงทุกประการ โดย

ขาพเจา ขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก 

1)................................................................................................จํานวน........................ชุด 

2)................................................................................................จํานวน........................ชุด 

3)................................................................................................จํานวน........................ชุด 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

        ผูรองเรียน/แจงเบาะแส 

แบบคํารองเรียน 2 

 



ตัวอยางหนังสือแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

ท่ี ศธ 04346.19/....................     โรงเรียนทาอุแทพิทยา 391หมูท่ี 1 

ตําบลทาอุแท  อําเภอกาญจนดิษฐ

จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑60 

วันท่ี............เดือน......................................พ.ศ........... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ............................................................. 

 ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนผานทางโรงเรียนทาอุแทพิทยา โดยชองทาง ( ) หนังสือรองเรียนทาง

ไปรษณีย   ( ) ดวยตนเอง  ( ) ทางโทรศัพท  ( ) อื่น ๆ ....................................................................................... 

ลงวันท่ี ................................................เกี่ยวกับ.................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................นั้น 

โรงเรียนทาอุแทพิทยา ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข / รองเรียนของทานไวตามทะเบียนรับเรื่อง 

เลขรับท่ี ..........................ลงวันท่ี.......................................................และโรงเรียนทาอุแทพิทยาไดพิจารณา

เรื่องของทานแลวเห็นวา 

 (  ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของโรงเรียนทาอุแทพิทยา และไดมอบหมายให................................ 

ซึ่งเปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

 (  ) เปนเรือ่งท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของโรงเรียนทาอแุทพิทยา และไดจัดสงเรื่องให............................. 

ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของดําเนินการตอไปแลวท้ังนี้ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอ

ทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดงกลาวได อีกทางหนึ่ง 

 (  ) เปนเรื่องท่ีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไดเปนการเฉพาะแลวตามกฎหมาย.............. 

...................................................................................จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและวธิีการท่ีกฎหมาย

นั้นบัญญัติไวตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                (นางสาวพรพิมล  แซฟุง) 

                       รองผูอํานวยการรักษาการในตําแหนง 

    ผูอํานวยการโรงเรียนทาอุแทพิทยา 

หนังสือตอบขอรองเรียน 1 

 



 


