
 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ค าน า 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการ 

ข้อร้องเรียนการทุจริตของกลุ่มบริหารท่ัวไป ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดยแนวทาง

การปฏิบัติงานดังกล่าว ได้รวบรวมขั้นตอน แนวทาง รวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ของโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 

ผู้รับบริการท่ีประสงค์จะร้องเรียนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 อีกท้ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น เพื่อ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 

 

 

                                                              กลุ่มบริหารทั่วไป  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
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แนวปฏิบัติการจัดท าเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
 1. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ 
สถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ 
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์  ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา 
ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการในการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการไม่ได้รับความเป็น ธรรมจากการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด     
จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการ 
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  

 2. สถานที่ต้ัง  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 269 หมู่ 15 ต าบล หนองแวง อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน  

4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด          
มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.2 เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 



 

5. ค าจ ากัดความ  

5.1 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป  

5.2 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

และประชาชนท่ัวไป  

5.3 “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล  

5.4 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดย

มี วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้อง

ขอข้อมูล  

5.5 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ

ด้วย ตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/ไปรษณีย์/เว็บไซต์ 

6. ประเภทขอ้ร้องเรียน 

6.1 ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการต้องการให้ผู้

ให้บริการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ความไม่สะดวกในการรับบริการความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการ

ให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้ค าพูด การดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ ของผู้ปฏิบัติงาน 

เป็นต้น 

6.2 ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อท่ีไม่พึงใจในด้านการบริการวิชาการตอ้งการให้ผู้ให้บริการ

แกไ้ขในด้านหลักสูตรการบริหารจัดการไม่โปร่งใสระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 

7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวนัจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

 

 

 

 



 

8. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ / ผู้ปฏิบัติงาน 

รับเร่ืองร้องเรียน 

E – mail 

Face book 

Website 

กล่องรับความคิดเห็น 

โทรศัพท์สายตรง 

ผ่านช่องทางด้วยตนเอง 

โทรศัพท์ 

จดหมาย 

แนวทางการ
ร้องเรยีน 

ผู้ปฏิบัติงานแยก

ประเภทข้อร้องเรียน 

ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่ายงาน พิจารณา

และหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 

ส่งเรื่องตอ่ 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ พิจารณา 

ข้อร้องเรียน และสั่งการปรับปรุงแก้ไข 

ผู้รับบริการ 

เจ้าหน้าที่ธรุการแจ้งกลบั

บันทกึข้อมูล  

สิ้นสุดกระบวนการ 

ส่งเรื่องตอ่ 



 

9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ  

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ 

โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์    

เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ร้อยเอ็ด 

ทุกคร้ังที่มีการ ร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่าน E-mail 
info@tup101.ac.th 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านทาง Facebook 
https://www.facebook.com/

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ-ร้อยเอ็ด-
963234127212602 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนเป็นหนังสือ ส่งผ่านมาทาง
ไปรษณีย์ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 043-
624180 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรสาร 043-624180 ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

เว็บไซต์ www.tup101.ac.th ทุกคร้ังที่มีการ ร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  

 

10. การบันทึกข้อร้องเรียน  

        10.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ -นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ 

        10.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 

 

 



 

11. การรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

        11.1 เจ้าหน้าท่ีต้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมท้ังเอกสารประกอบการ
ร้องเรียน โดยละเอียด        

        11.2 สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบริหาร หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็น
เกี่ยวข้องกับ กฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบริหาร เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

         11.3 หนังสือท่ีส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือ การเอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย  

         11.4 เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้
ร้องเรียน และพยานท่ีเกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๑ และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น  

         11.5 เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็น
อันตราย ต่อผู้ร้อง ควรปกปิดช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายส าเนาค าร้องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแต่หากเป็น 
การกล่าวหาในเรื่องท่ีเป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งส าเนาค าร้องให้ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อค าร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประทับตรา 
“ลับ”ในเอกสารทุกแผ่น  

         11.6 เมื่ออ่านค าร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่าเรื่องน่าเช่ือถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้งหมายเลข
โทรศัพท์ มาด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง เพราะบางครั้ง
อาจมีการ แอบอ้างช่ือผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อนควรถามว่า 
ท่านได้ส่ง เรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะช้ีแจงว่า โทรศัพท์มาเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูล เบ้ืองต้น แล้วรีบจบการสนทนา  

12. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  

12.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ี             
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

         12.2 ข้อร้องเรียน ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การ
ใช้วาจา ไม่สุภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกริยา มารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอ านวยความสะดวก   
ต่าง ๆ เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อส่ังการหน่วยงานท่ีเกี่ ยวข้องโดยเบื้องต้นอาจ
โทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  



 

12.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ร้อยเอ็ด ให้ด าเนินการประสานหน่วยงาน ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป  

       12.4 ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ ไปยัง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป  

13. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน 30 วัน ท าการ 

14. การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  

14.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน  

14.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากส้ินปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์    
การจัดการ ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องค์กร ต่อไป  

15. มาตรฐานงาน  

15.1 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

15.2 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ให้กลุ่มบริหารทั่วไปด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
๒๖๙ หมู่ ๑๕ ต าบล หนองแวง อ าเภอเมือง  

จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
     วันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ. ................... 

เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
ข้าพเจ้า (ด.ญ. / ด.ช / นาย / นาง / นางสาว) ...................................................................อายุ.........ปี

อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี...........ต าบล.........................อ าเภอ........................จังหวัด.......................โทรศัพท์
......................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน  / แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในเรื่อง............................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามท่ีแจ้งมาข้างต้น

เป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

 1)...........................................................................จ านวน...........ชุด 

2)...........................................................................จ านวน...........ชุด 

 3)...........................................................................จ านวน...........ชุด 

 4)...........................................................................จ านวน...........ชุด 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

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


