
คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
โรงเรียนผดุงปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 



หลักการและที่มา 
 

 เพื ่อให้การรับเรื ่องร้องเรียน และการพิจารณาเรื ่องร้องเรียนไปด้วยความเรียบร้อย  และให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเรื ่องร้องเรียนและ          
ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความคุ้มครองอันจะทำให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
จึงได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนและ วิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนนี้ 
 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 10 
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

มาตรา 59“บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื ่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา 
อันรวดเร็ว” 

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 หมวด 7 
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มาตรา 38 “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับ
งานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้ง 
การดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ 

มาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ 
ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้น
ทราบผลการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็
ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ ร้องเรียน เสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น 

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือนี้ คือ 
1 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนได้มีการ

ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน
และดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

2 เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติ  

งานใหม่ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่  เพื่อขอรับ
บริการทีต่รงกับความต้องการ 



4 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 
และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกขั้นตอน 
 

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 

1. ติดต่อด้วยตนเองที่ โรงเรียนผดุงปัญญา 151 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 
2. จดมายหรือเอกสารร้องเรียนส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 151 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก 63000 
3. กล่องรับเรือ่งร้องเรียน โรงเรียนผดุงปัญญา 151 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 
4. โทรศัพท์หมายเลข 055 - 515864 
 

บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 

 บุคคลใดที่ทราบเรื่องร้องเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตามว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด กระทำการทุจริต หรอืฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับหรือ
ฝ่าฝืนจริยธรรม สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ/หรือให้ข้อมูล
หลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพ่ือเป็น
ช่องทางในการสื่อสารด้วย 
 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
 

1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน 
2. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 

- วัน เดือน ป ี
- ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ - นามสกุล / องค์กร) 
- เรื่องที่ร้องเรียน ข้อลักษณะทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ 
- รายละเอียดการร้องเรียน 
- ข้อเทจ็จริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ 

เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชีช่้องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได้ 

- ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
3. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมไิด้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น 

หรือหน่วยงาน 
4. การใช้บริการร้องเรียนนัน้ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้

สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกดิความเสียหาย 
5. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการ 

ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 6.2 นั้น ให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็น 



ฐานข้อมูล 
6. ไม่เป็นข้อรอ้งเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

- ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ 6.2 จงึจะรับไว้ 
พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

- ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึง 
ที่สุดแล้ว 

- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
- ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการ 

พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่าง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.), สำนักงานป้องกันและ. 
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 

- เรื่องที่ดำเนินการทางวินัยหรือการร้องทุกข์ และได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด อย่างเป็นธรรมแล้ว 
และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึง่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดลุพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้ 
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี

 

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบคุคลที่เกี่ยวข้อง 
 

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลผู้
ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทาง
ราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 

- กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน 
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ 

- เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
- กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่ 

เปิดเผยชื่อผู้ร้องเน่ืองจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ 
- ผู้ให้ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ต่อทางราชการจะได้รับสิทธิตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐ ที ่นร

0205/ว 31. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร.ี ทำเนียบรัฐบาล กท.10300. 25 กมุภาพันธ ์2542. เรื่อง 
มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ. 
 

** ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกับผู้ร้อง 
 

 



การติดตามประเมินผลของกระบวนการ 
 

1. มีการลงทะเบียนรับ - ส่ง เรือ่งร้องเรียน 
2. การสรุปผลการดำเนินงาน



 

สพม.ตาก 

ผอ.สพม.ตาก 



การกำกับติดตามมาตรการนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

1. การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
1.1 สถานศึกษาละกลุ่มงานในสังกัดโรงเรียนผดุงปัญญา รายงานผลการรับของขวัญ การรับรอง การ

เรี่ยไร การรับนักเรียน ทุกครั้ง 
1.2 โรงเรียนผดุงปัญญา จะติดตามทุกครั้ง 

2. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
2.1 เมื่อการร้องเรียนกล่าวหาโรงเรียนผดุงปัญญา จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 

และจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบการดำเนินการ 
2.2 หากปรากฏว่าจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก็จะดำเนินการสืบสวนให้ได้ความ

ชัดเจนพร้อมด้วยพยานหลักฐานปะกอบการพิจารณาก่อน เพื่อพิจารณาดำเนินการในขัน้ตอนต่อไป 
2.3 กรณีมีการดำเนินการทางวินยั จะดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 
2.4 การกำกับติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะจัดทำบัญชีควบคุมเรื่องร้องเรียน ซึ่งให้ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการการดำเนินการในทุก ๒ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่องทางการร้องเรียน 
1. ทาง Website โรงเรียนผดุงปัญญา 
http://www.phadung.ac.th/ 
ช่องทางร้องเรยีน /ติดต่อสอบถาม/แสดงความคิดเห็น  
http://www.phadung.ac.th/contact 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อีเมล์ myphadung@hotmail.com 
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๕๘๖๔ Fax ๐๕๕-๕๑๕๘๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phadung.ac.th/contact


3. Facebook โรงเรียนผดุงปัญญา 
https://www.facebook.com/PhdungpanyaSchoolTak/?ti=as  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://www.facebook.com/PhdungpanyaSchoolTak/?ti=as


 
ประกาศโรงเรยีนผดุงปัญญา 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทจุริตในการเรียกรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตอบแทนและ 
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

************************************************* 
  การป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
ตลอดจนการบริหารจัดการเรื่องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนผดุงปัญญา ให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในการ
เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
 1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 2. การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรณีต่าง ๆ ให้ยืดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล
และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ตลอดจนให้ถือปฏิบัติตามระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม และ
จะต้องจัดทำขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้ประชาชนทราบ 
 4. ข้าราชการครู พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับชั้นต้องงดเว้นการให้ การรับสินบน ตลอดจนต้องไม่
กระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
 5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติราชการ โดยไม่ให้เกิดช่องว่าง ให้เกิด
การทุจริต หรือการให้ การรับสินบนได ้
 6. หากมีกรณีการทุจริต การเรียกรับ การให้สินบน หรือมีข้อร้องเรียนอื่น ๆ ให้ทำการร้องเรียน 
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนพร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งโดยตรงต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียนผดุงปัญญา ๑๕๑ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐ ทั้งนี้ ข้อมูลการร้องเรียนจะเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับ 
 7. โรงเรียนผดุงปัญญา จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้ง
ผู้ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน โดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยซึ่งภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน
จะแจ้งให้ทารบการดำเนินการภายในสิบห้าวัน และเมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นและ
ได้ดำเนินการตามอำนาจหนา้ที่แล้ว จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายในหกสิบวันนับแต่ 
วันดำเนินการแล้วเสร็จ 
 8. การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐานเรื่องแนวทางการรับการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประกาศ ณ วันที่ 
1 สิงหาคม ๒๕๖5 
 9. การเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง แนว
ทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีเรี่ยไร ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖5 



 10. การรับนักเรียน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบ
แทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื ่อโอกาสในการเข้าเรี ยนใน
สถานศึกษา 
 11. การรับรองต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติตามปกติประเพณีตามความเหมาะสม โดยระมัดระวังไม่ให้มี
การรับรองในลักษณะที่เป็นการตอบแทนหรือจูงใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
       (นายสนั่น วงษ์ดี) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 

 


