
แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                                      

                 การร้องเรียนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูใ้ดจะเป็นผูร้้องเรียนก็ไดผู้ร้้องเรียนไม่จ าเป็น ตอ้ง

เป็นผูเ้สียหายจากการกระทาท่ีถูกร้องเรียนนั้น ซ่ึงแตกต่างจากกรณีการร้องทุกขใ์นคดีอาญาเน่ืองจากผูร้้อง ทุกขใ์น

คดีอาญาตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการกระทาความผิดนั้น การร้องเรียนในทางวินยัจึงมีลกัษณะ เป็นการ

กล่าวหาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวา่ผูน้ั้นกระทาความผิดวินยัหรือไม่ การร้องเรียนอาจ ทาเป็น

หนงัสือร้องเรียนโดยปรากฏช่ือผูร้้องเรียนในกรณีมีช่ือผูร้้องเรียนผูไ้ดรั้บคาร้องเรียนตอ้งใหค้วามคุม้ครอง แก่ผู ้

ร้องเรียนตามสมควรเพื่อไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบในทางเสียหายต่อผูร้้องเรียนหากเป็นหนงัสือร้องเรียนท่ีไม่ ปรากฏ

ช่ือผูร้้องเรียนหรือผูร้้องเรียนไม่ไดล้งช่ือร้องเรียนหนงัสือดงักล่าวเรียกวา่หนงัสือสนเท่ห์หรือบตัรสนเท่ห์  ช่ือผูรั้บ

เร่ืองร้องเรียนอาจพิจารณาดาเนินการไดห้ากการร้องเรียนนั้นระบุหลกัฐานพยานแวดลอ้มอยา่งชดัเจน ช้ีพยาน

บุคคลแน่นอนทาใหส้ามารถสืบสวนขอ้เท็จจริงได ้ทั้งน้ีตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีส่งตามหนงัสือสานกั เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว 218 ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2541 และตามหนงัสือสานกังาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว 26 ลง

วนัท่ี 17 กนัยายน 2547 และในส่วนมาตรการคุม้ครองขา้ราชการผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็น ประโยชน์แก่ทางราชการในเร่ือง

ท่ีร้องเรียนนั้น ไดแ้ก่ การไปเป็นพยานใหถื้อวา่ไปราชการ การไม่กลัน่แกลง้ผูใ้ห ้ขอ้มูลแก่ทางราชการ การใหบ้า

เหน็จความชอบแก่ผูใ้หข้อ้มูล เป็นตน้ ทั้งน้ีตามหนงัสือส านกัเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว 31 ลงวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2542 การด าเนินการภายหลงัจากรับเร่ือง ร้องเรียนแลว้ใหถื้อวา่เร่ืองร้องเรียนนั้นเป็นความลบัของทาง

ราชการ หนงัสือร้องเรียนดงักล่าวตอ้งเป็นเอกสาร ประทบั “ลบั” ถา้ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนมิใช่ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้ก

ร้องเรียนใหส่้งเร่ืองร้องเรียนนั้นใหแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น ถา้ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนเป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบั

เหนือกวา่ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กร้องเรียน ผูบ้งัคบับญัชาคนนั้นอาจรับดาเนินการเองหรือส่งเร่ืองร้องเรียนให้

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้เป็นผูด้  าเนินการก็ได ้ตามท่ีเห็นสมควรแก่เร่ืองร้องเรียนนั้น ไดแ้ก่ หากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ดว้ยหรืออาจมี ความยุง่ยากในการดาเนินการผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือกวา่ก็ควรรับดาเนินการ 

ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงอยูใ่นฐานะผูด้า เนินการตอ้งพิจารณาวา่เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวมีพยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้

หรือไม่มีอยูแ่ลว้ไดแ้ก่ พยาน เอกสารไดแ้นบเร่ืองร้องเรียนมาอยูแ่ลว้และพยานเอกสารนั้นมีความชดัเจนน่าเช่ือถือ 

ผูบ้งัคบับญัชาก็สามารถ ดาเนินการทางวินยัไดท้นัที แต่หากไม่มีความชดัเจน หรือไม่มีพยานหลกัฐาน ก็ตอ้งท าการ

สืบสวนขอ้เทจ็จริง หรือทาการตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือทาการรวบรวมขอ้เทจ็จริงในเร่ืองร้องเรียนนั้นใหไ้ด ้

ความชดัเจนเสียก่อน แต่อยา่งไรก็ตามแมเ้ร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไม่มีพยานหลกัฐานพอท่ีจะดาเนินการทางวินยัได้

ทนัที ในกรณีท่ี ปรากฏตวัผูถู้กกล่าวหาไดแ้ก่ผูร้้องเรียนมีตวัตนลงช่ือร้องเรียนในหนงัสือร้องเรียน หรือเป็นกรณีท่ี

ผูบ้งัคบับญัชา สงสัยวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกร้องเรียนกระทาผิดวินยั ผูบ้งัคบับญัชา ก็ตอ้ง

ด าเนินการ สืบสวนขอ้เทจ็จริง ซ่ึงการสืบสวนขอ้เทจ็จริงนั้น เพื่อใหท้ราบวา่กรณีร้องเรียนมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่

ขา้ราชการ ผูถู้กร้องเรียนนั้นไดท้ าความผิดทางวินยัหรือไม่ หากมีมูลผูบ้งัคบับญัชาตอ้งด าเนินการทางวินยัทนัที 



หากกรณี ไม่มีมูลก็ใหย้ติุเร่ือง ตามมาตรา 95 วรรคส่ี และ วรรคหา้ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   การบนัทึกขอ้ร้องเรียน 1. กรอกแบบฟอร์มบนัทึกขอ้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียด 

ช่ือ – นามสกุล ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ติดต่อของผูร้้องเรียน เร่ืองร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ 2. ทุกช่องทางท่ีมี

การร้องเรียน เจา้หนา้ท่ีตอ้งบนัทึกขอ้ร้องเรียนลงสมุดบนัทึกขอ้ร้องเรียน                                                                                         

การบนัทึกขอ้ร้องเรียน                                                                                                                                                                        

1. กรอกแบบฟอร์มบนัทึกขอ้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ – นามสกุล ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ติดต่อของผู ้

ร้องเรียน เร่ืองร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ                                                                                                                                                

2. ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจา้หนา้ท่ีตอ้งบนัทึกขอ้ร้องเรียนลงสมุดบนัทึกขอ้ร้องเรียน                                                       

การรับ และพจิารณาเร่ืองร้องเรียน                                                                                                                                                          

1) เจา้หนา้ท่ีตอ้งอ่านหนงัสือร้องเรียนและตรวจสอบขอ้มูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียนโดย ละเอียด                                                                                                                                             

2) สรุปประเด็นการร้องเรียน โดยยอ่เพื่อเสนอผูบ้งัคบับญัชา หากเร่ืองร้องเรียนมีประเด็นเก่ียวขอ้งกบั กฎหมายให้

ระบุตวับทกฎหมายเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย                                                                               

3) หนงัสือท่ีส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือขอ้สังเกตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเอา ใจใส่ของ

หน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือขอ้สังเกตนั้นๆ ดว้ย                                                                                                                                                   

4) เร่ืองร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคุม้ครองความปลอดภยัให้แก่ผูร้้องเรียน และพยานท่ี

เก่ียวขอ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 และประทบัตรา “ลบั” ในเอกสารทุกแผน่                                                                                 

5) เร่ืองร้องเรียกกล่าวโทษ แจง้เบาะแสการกระท าความผิด หรือผูมี้อิทธิพลซ่ึงน่าจะเป็นอนัตรายต่อผู  ้ร้อง ควร

ปกปิดช่ือและท่ีอยูข่องผูร้้องก่อนถ่ายส าเนาค าร้องใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแต่หากเป็นการกล่าวหาใน เร่ืองท่ีเป็นภยั

ร้ายแรงและน่าจะเป็นอนัตรายต่อผูร้้องเป็นอยา่งมาก ก็ไม่ควรส่งส าเนาค าร้องใหห้น่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง แต่ควรใชว้ิธี

คดัยอ่ค าร้องแลว้พิมพข์ึ้นใหม่ส่งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและประทบัตรา “ลบั” ใน เอกสารทุกแผน่                                                                            

6) เม่ืออ่านค าร้องแลว้ตอ้งประเมินดว้ยวา่เร่ืองน่าเช่ือเพียงใด หากผูร้้องแจง้หมายเลขโทรศพัทม์า ดว้ย ควรสอบถาม

ขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูร้้องโดยขอใหย้นืยนัวา่ ผูร้้องไดร้้องเรียนจริง เพราะบางคร้ังอาจมีการ แอบอา้งช่ือเป็นผูร้้อง 

วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเร่ืองหรือประเด็นการร้องเรียนก่อนควรถามวา่ ท่านไดส่้งเร่ือง ร้องเรียนมาจริงหรือไม่ 

ในลกัษณะใดหากผูร้้องปฏิเสธก็จะช้ีแจง้วา่ โทรศพัทม์าเพื่อตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ แลว้รีบจบการสนทนา                                                                        

หลกัเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียนและการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ                                                                                   

1.กรณีเป็นการขอขอ้มูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผูค้รอบครองเอกสาร เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให ้ขอ้มูลแก่ผู ้

ร้องขอไดท้นัที                                                                                                                                                                                 

2.ขอ้ร้องเรียน ท่ีเป็นการร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงาน เช่น การใชว้าจาไม่ สุภาพ การ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกริยา มารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ จดัท าบนัทึก



ขอ้ความเสนอไปยงัผูบ้ริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเบ้ืองตน้อาจโทรศพัท ์แจง้ไปยงัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง                                                                                                                                                                             

3.ขอ้ร้องเรียนท่ีไม่อยูใ่นความรับผิดชอบของของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ น าเสนอต่อส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความ

รวดเร็วและถูกตอ้งในการแกไ้ข ปัญหาต่อไป      4. ขอ้ร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผูร้้องเรียน

ท าหนงัสือร้องเรียนความ ไม่โปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัท าบนัทึกขอ้ความเพื่อเสนอผูบ้ริหาร

พิจารณาสั่งการไปยงั หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจง้ผูร้้องเรียนทราบต่อไป                                                                                                        

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน                                                                                                                                                     

ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรายงานผลการด าเนินการใหท้ราบภายใน 30 วนัท าการเพื่อเจา้หนา้ท่ีจะได ้แจง้ใหผู้ ้

ร้องเรียนทราบต่อไป                                                                                                                                                        

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ                                                                                                                                                                        

1. ใหร้วบรวมและรายงานสรุปการจดัการขอ้ร้องเรียนให้ผูบ้ริหารทราบทุกเดือน                                                                                            

2. ใหร้วบรวมรายงานสรุปขอ้ร้องเรียนหลงัจากส้ินปีงบประมาณเพื่อน ามาวิเคราะห์การจดัการ ขอ้ร้องเรียนใน

ภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง พฒันา องคก์ร ต่อไป                                                                                  

มาตรฐานงาน การด าเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดกรณีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน ใหก้ลุ่ม 

กฎหมายและคดี ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเร่ืองใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการแกไ้ขปัญหา ขอ้

ร้องเรียน ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนัท าการ    โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีแนวปฏิบติั  ดงัน้ี 

1.จดัท าเวบไซด์ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                                                                                                                                                     

2.จดัท าเอกสารคู่มือแนวปฏิบติั                                                                                                                                 3.

จดัท า Line  OA   

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                                   

แสดงขอ้มูลสถิตเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน                                                                     

มีขอ้มูลความกา้วหนา้การจดัการเร่ืองร้องเรียน   เร่ืองท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ  เร่ืองท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ                                                                                                    

รวบรวมขอ้มูลเก็บไวท่ี้งานบริหารงานบุคคคลของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

 


