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คูมือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรยีน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ   

 

ปงบประมาณ  
2565 

 

โรงเรียนบานสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนบานสันกำแพง 
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คํานํา 

คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดำเนินการจัดการขอรองเรียน                

ของโรงเรียนบานสันกำแพง โดยคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวไดกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ 

ข้ันตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของโรงเรียนบานสันกำแพง ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ทำใหขอรองเรียนของผูรับบริการไดขอยุติ มีความรวดเร็วถูกตอง เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง               

ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                นายสามารถ   อินตามูล 

                                                                                        ผูอำนวยการโรงเรียนบานสันกำแพง 
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สารบัญ 

                          หนา 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
หลักการและเหตุผล ๑ 
สถานท่ีต้ัง ๑ 
ผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียน  ๑ 
โครงสรางการบริหารงาน  ๑ 
วัตถุประสงค  ๒ 
คําจํากัดความ ๒ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน ๓ 
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ ๔ 
การบันทึกขอรองเรียน ๔ 
การรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน ๔ 
หลักเกณฑวิธีการตอบสนองขอรองเรียน และการแจงผูรองเรียนทราบ ๕ 
การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน ๕ 
การรายงานผลการดำเนินการขอรองเรียนใหผูบริหารทราบ ๕ 
มาตรฐานงาน  
ภาคผนวก  
    - วิธีและข้ันตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
    - ประกาศมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงเรียนบานสันกำแพง 
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    - กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและพิจารณาการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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คูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

โรงเรียนบานสันกำแพง 
หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการ               

ของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที ่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการที่มีประสิทธิภาพ             

และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ

ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการ 

อยางสม่ำเสมอ 

เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัดทุกข 

บํารุงสุข ตลอดจนดำเนินการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความรวดเร็ว      

ประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม และเปนการสรางความรู  ความเขาใจแกเกี่ยวกับการดำเนินการ ในการบริหาร

จัดการเรื ่องรองเรียน ตลอดจนรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือการไมไดร ับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน               

ของเจาหนาที่ของโรงเรียนบานสันกำแพง จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ ้นเพื ่อแจงใหทราบเกี ่ยวกับ

กระบวนการ ข้ันตอนการจัดการเรื่องรองเรียนของโรงเรียนบานสันกำแพง 

 

ท่ีต้ัง โรงเรียนบานสันกำแพง 
ท่ีต้ัง ณ 54/2 หมู 8  ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 50130 

 

ผูรับผิดชอบจัดการเร่ืองรองเรียน 
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องรองเรียนของโรงเรียนบานสันกำแพง ดังโครงสราง

ขอบขายภารกิจงานของกลุมบริหารงานบุคคลโรงเรียนบานสันกำแพง ท่ีกำหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานดังนี ้
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
(1) งานธุรการ 

- งานรับหนังสือราชการ 
- งานสงหนังสือราชการ 
- งานจัดทำหนังสือราชการ 
- งานจัดการประชุมภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
- งานจัดการความรูภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
 

(2) งานวางแผนอัตรากําลัง กำหนดตำแหนง และวิทยฐานะ 
- งานวิเคราะห และวางแผนอัตรากําลัง 
- งานกำหนดตำแหนงและวิทยฐานะ 
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(3) งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
- งานสรรหาและบรรจุ 
- งานแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- งานออกจากราชการ 
 

(4) งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
- งานบําเหน็จความชอบ 
- งานทะเบียนประวัติ 
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 

(5) งานพฒันาบุคคล 
- งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ 
- งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
- งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน ของโรงเรียนบานสันกำแพง มีข้ันตอน/กระบวนการ 

และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  

ท่ีกำหนดไวอยางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 
คําจํากัดความ 

“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
“ผู ม ีส วนไดเส ีย” หมายถึง ผู ท ี ่ ได ร ับผลกระทบ ทั ้งทางบวกและทางลบ ทั ้งทางตรงและทางออม                        

จากการดำเนินการของสวนราชการ เชน ขาราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู บริหารสถานศึกษา ผู ปกครอง                
และประชาชนท่ัวไป 

“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกขขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

“ผูรองเรียน” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค
ครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

“ชองทางการรับขอรองเรียน” หมายถึง ชองทางตางๆที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง/
ติดตามทางโทรศัพท/โทรสาร/E-mail/ไปรษณีย 
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แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน 
 
 
 
 
 
 
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องรองเรียน 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหโรงเรียนบานสันกำแพง 

(15 วัน) 

1. รองเรียนทาง E-mail 

bansankamphaeng@bsk.ac.th 

 

2. รองเรียนโดยสงหนังสือทางไปรษณีย 

 ท่ีต้ัง 54/2 หมู 8 ตำบลสันกำแพง 

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 

50130 

 

3. รองเรียนทางโทรศัพท 

    053 - 331554 

 

4. รองเรียนทางโทรสาร 

    053 - 331554 

 

5. รองเรียนดวยตนเอง 

 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียนทราบ 

 

ไมยุติ นำเสนอ สพป.ชม.1 

พิจารณาขอรองเรียน 

 

สพป.เชียงใหม เขต 1 ดำเนินการ

ตาม มติ กศจ.เชียงใหม 

ส้ินสุดการดำเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหาร/แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 
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ชองทางแจงเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบ 
ชองทาง ความถ่ีในการ 

ตรวจสอบชองทาง 
ระยะเวลาดำเนินการ 

รับขอรองเรียน/รองทุกข 
เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ 
โรงเรียนบานสันกำแพง  
ผานตูแสดงความคิดเห็น 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน 1 วันทำการ 
 

รองเรียนผาน E-Mail 
ของโรงเรียนบาน 
สันกำแพง 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 
 

รองเรียนเปนหนังสือสง 
ผานมาทางไปรษณีย 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 
 

รองเรียนทางโทรศัพท 
053 331554 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 
 

รองเรียนทางโทรสาร 
053 331554 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 
 

 
การบันทึกขอรองเรียน 

1. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ            
ของผูรองเรียน เรื่องรองเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ 

2. ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอรองเรียน 
 

การรับ และพิจารณาเร่ืองรองเรียน 
1. เจาหนาที่ตองอานหนังสือรองเรียนและตรวจสอบขอมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการรองเรียนโดยละเอยีด

2. สรุปประเด็นการรองเรียน โดยยอเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา หากเรื่องรองเรียนมีประเด็นเกี่ยวของกับกฎหมายใหระบุ
ตัวบทกฎหมายเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

3. หนังสือท่ีสงถึงหนวยงาน หากมีความเห็นหรือขอสังเกตเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเอาใจใสของ
หนวยงานก็ควรใสความเห็นหรือขอสังเกตนั้น ๆดวย 

4. เรื่องรองเรียนกลาวโทษ ควรแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของคุมครองความปลอดภัยใหแกผูรองเรียนและพยาน
ท่ีเกี่ยวของ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน 

5. เร ื ่องรองเรียกกลาวโทษ แจงเบาะแสการกระทำความผิด หรือผู มีอิทธิพลซึ ่งนาจะเปนอันตราย                    
ตอผูรอง ควรปกปดช่ือและท่ีอยูของผูรองกอนถายสำเนาคํารองใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของแตหากเปนการกลาวหาในเรื่อง
ที่เปนภัยรายแรงและนาจะเปนอันตรายตอผูรองเปนอยางมาก ก็ไมควรสงสำเนาคํารองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ                 
แตควรใชวิธีคัดยอคํารองแลวพิมพข้ึนใหมสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของและประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน 
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6. เมื ่ออานคํารองแลวตองประเมินดวยวาเรื ่องนาเชื ่อเพียงใด หากผูรองแจงหมายเลขโทรศัพทมาดวย              
ควรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูรองโดยขอใหยืนยันวา ผู รองไดรองเรียนจริง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอาง                  
ช่ือเปนผูรอง วิธีการสอบถามไมควรบอกเรื่องหรือประเด็นการรองเรียนกอนควรถามวา ทานไดสงเรื่องรองเรียนมาจริง
หรือไม ในลักษณะใดหากผูรองปฏิเสธก็จะช้ีแจงวา โทรศัพทมาเพื่อตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนแลวรีบจบการสนทนา 

 
หลักเกณฑวิธีการตอบสนองขอรองเรียนและการแจงผูรองเรียนทราบ 

1. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหขอมูล
แกผูรองขอไดทันที 

2. ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การใชวาจาไมสุภาพ 
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกริยา มารยาทไมสุภาพ ไมเหมาะสม การอํานวยความสะดวกตางๆ เปนตน จัดทำบันทึก
ขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อส่ังการหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเบ้ืองตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3. ขอรองเรียนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
ใหดำเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหาตอไป 

4. ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผู รองเรียนทำหนังสือรองเรียนความไมโปรงใส                     
ในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทำบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป 

 
การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดำเนินการใหทราบภายใน 30 วันทำการเพื่อเจาหนาที่จะไดแจงให                
ผูรองเรียนทราบตอไป 

 
การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

1. ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 
2. ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียน 

ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป 
 
มาตรฐานงาน 

การดำเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 
กรณีไดรับเรื่องรองเรียน ใหกลุมกฎหมายและคดี ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงาน                

ท่ีเกี่ยวของ ดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทำการ 
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วิธีและข้ันตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
............................................................. 

 
ข้ันตอนการดำเนินการเรื่องรองเรียน : กลุมกฎหมายและคดี 

1. รับเรื่องรองเรียน รับเรื่องรองเรียนผานชองทางตางๆ ดังนี ้
1.1 รองเรียนทาง E-mail : bansankamphaeng@bsk.ac.th. 

          1.2 รองเรียนโดยสงหนงัสือทางไปรษณีย 
1.3 รองเรียนทางโทรศัพท 053 - 331554 
1.4 รองเรียนทางโทรสาร 053 - 331554 
1.5 รองเรียนดวยตนเองท่ี โรงเรียนบานสันกำแพง 

2. ตรวจสอบหนังสือรองเรียน ผูท่ีเกี่ยวของ ระเบียบกฎหมาย 
3. ดำเนินการ 
 3.1 แจงผูเกี่ยวของช้ีแจงขอเท็จจริง 

3.2 แจงผูบังคับบัญชาดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี และ/หรือ 
3.3 แตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และ/หรือ 
3.4 พิจารณาดำเนินการอื่นตามท่ีเห็นสมควร 

4. พิจารณาคําช้ีแจง/รายงานการสืบสวน/การดำเนินการของผูบังคับบัญชา ตามขอ 3.1 – 3.3 
4.1 กรณีมีมูลความผิดทางวินัย 

4.1.1 ไมอยู ในอำนาจหนาที ่แจงผู ม ีอำนาจ ตามมาตรา 53 ผู บังคับบัญชาแตง ต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

4.1.2 อยูในอำนาจหนาท่ี ดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
4.2 ไมมีมูลความผิดทางวินัย 

4.2.1 ดำเนินการตรวจสอบคําช้ีแจง พยานหลักฐาน รายงานผูบังคับบัญชา 
4.2.2 พิจารณายุติเรื่อง 

- กรณียุติเรื่องแจงผูรองเรียนทราบ 
- กรณีไมยุติเรื่อง นําเสนอ สพป.ชม.1 พิจารณาขอรองเรียน 

4.2.3 ดำเนินการอื่นตามมติ กศจ.เชียงใหม 
5. เมื่อส้ินสุดการดำเนินการ รายงานผลใหผูบริหาร/แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

 
 


