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คำนำ 

 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดทำข้ึนเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงานหรือโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 คู่มือปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ วิธีการดำเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละข้ันตอนตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือคู่มือการปฏิบัติงานการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจรติ และประพฤติมิชอบ จะเป็น
ประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  
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บทนำ 
 

1. หลักการและเหตุผล  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 
41(2) “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ และได้รับแจ้งผลการพิจารณา  โดย
รวดเร็ว” และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 7 
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 38 “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ
การติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายใน
กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ” และ มาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระ
ตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของ
บุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วย ทั้งนี้อาจแจ้งให้ทราบผ่าน ทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยช่ือหรือที่
อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  
 ประกอบกับการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ระยะที ่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สรุาษฎร์ธานี ให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อ
ร้องเรียนจากผู้รบับริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน รวมถึงการแจง้เบาะแสการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงาน หรือการใหบ้ริการของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นระบบทีส่ำคัญในการ
ยกระดับคุณธรรม และความโปรง่ใสของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มา
รับบริการมีช่องทางทีจ่ะร้องเรียนการใหบ้รกิาร หรือการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความ
ตระหนัก และปฏิบัตหิน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้รบับริการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น การมีระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จงึถือว่าเป็นการสง่เสริมความโปร่งใสให้หน่วยงานได้อกีวิธีหนึ่ง  
 
 
 
 



 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 

 2.1 เพื่อแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก และผู้มารับบริการ  ให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานได้ 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำไปเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื่อพัฒนาระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

3. คำจำกัดความ 

 3.1 ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงาน แจ้งข้อมูลร้องเรียน
เกี่ยวกับการให้บริการ ความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนินการ ความไม่โปร่งใส และไม่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรอืการใหบ้ริการ การได้รับความเดือดร้อน ขอรับ
ความช่วยเหลือ ขอความเป็นธรรม การทุจริต ประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ 
 3.2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมี
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของเจ้าหน้าที่ 
 3.3 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนคู่สัญญา 
ผู ้ร ับบริการ ผู้ร้องเรียนหรือผู ้มาปรึกษา ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 3.4 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการจัดการใน
เรื่อง ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 3.5 กระบวนการการจัดการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ หมายถึง ขั ้นตอนและกระบวนการ
ดำเนินการจัดการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 3.6 การตอบสนอง หมายถึง การนำเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ตรวจสอบ แจ้งตักเตือน หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา 15 วันทำการ ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือ 
และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อ จะพิจารณาตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน การนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงานหรืออื่น ๆ ตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย 



 3.7 การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามและการประเมินผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

4. ประเภทข้อร้องเรียน 
 4.1 เรื่องการให้บริการอันไม่พึงพอใจ ต้องการให้ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวก
ในการรับบริการ ความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้คำพูด การ
ดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 4.2 เรื่องได้รับความเดือดร้อน หรือขอรับความช่วยเหลือ 
 4.3 เรื่องขอความเป็นธรรม 
 4.4 เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ/การปฏิบัติหน้าที่/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 4.5 เรื่องประเภทอื่น ๆ 
 
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 5.1 ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
 5.2 วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 5.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชดัเจนว่ามีมูล  
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
 5.4 ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) และใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
    

6. ช่องทางการติดต่อและแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 6.1 ช่องทางร้องเรียน  
  1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานรบัเรื่องร้องเรียน 
  2) ร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ที่ศูนย์ประสานงานรับเรือ่งราว/ร้องทุกข์โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สรุาษฎร์ธานี โดยมีบุคลากกกร เจ้าหน้าทีผู่ร้ับข้อร้องเรียน บันทึกข้อมลูตาม
แบบฟอร์ม หรือผู้รบับริการกรอกข้อมลูแบบฟอรม์แจ้งข้อรอ้งเรียน  
  3) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 077-954310-4 
  4) กระดานรอ้งเรียนการทจุริต การประพฤติมิชอบ ทีเ่ว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  www.tupst.ac.th 
  5) ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสงัคมออนไลน์ ได้แก่ https://www.facebook.com/โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สรุาษฎร์ธานี 
  6) กล่องรบัข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
  7) ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ สรุาษฎร์ธานี ได้ที่
หมายเลข 077-954310-4 
 



 
 6.2 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี  

 ข้ันตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
สุราษฎร์ธานี รับเรือ่งรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 
ในข้อที่ 1  

 ข้ันตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องรอ้งเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องรอ้งเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ข้ันตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอ และจัดทำหนังสือถึงโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
สุราษฎร์ธานี พิจารณาลงนาม  

 ข้ันตอนที่ 4 สง่เรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรอืเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงาน ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน 
  ข้ันตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น 
   - ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การแจ้งกลับ ไม่เกิน 7 วันทำการ 
   - การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล การแจ้งกลับ ไม่เกิน 7 วันทำการ 
   - กรณีข้อร้องเรียนเล็ก การแจ้งกลับ ไม่เกิน 7 วันทำการ 
   - กรณีข้อร้องเรียนใหญ่ การแจ้งกลับ ไม่เกิน 15 วันทำการ  
  ข้ันตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนยป์ระสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รับรายงานและติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
เสนอโรงเรียน 

   ข้ันตอนที่ 7 ดำเนินการเกบ็ข้อมลูในแบบบันทกึเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรปุ
วิเคราะห ์ 

  ข้ันตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรปุผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายป)ี และบันทึกจัดเกบ็เรื่อง
เป็นข้อมลูของโรงเรียน 
 

7. การติดตามประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยวิธีการตรวจสอบเอกสาร และมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ของกระบวนการ ดังนี้ 

การดำเนนิงาน ระยะเวลาดำเนินงาน
ของทุกปี 

ผู้ติดตาม 

1 .  ด ำ เ น ิ นก า ร ต ิ ดต ามผลการ
ดำเนินการและความคืบหน้าในการ
แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ดำเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม 
ถึง 

กันยายน 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ 



การดำเนนิงาน ระยะเวลาดำเนินงาน
ของทุกปี 

ผู้ติดตาม 

2. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเม ินผลการดำเน ินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม 
มีนาคม 
มิถุนายน 
กันยายน 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ 

3.  ร ายงานผลการต ิดตามและ
ประเมินผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม 
มีนาคม 
มิถุนายน 
กันยายน 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ 

4 .  น ำ ข ้ อ เ ส น อ ม า ป ร ั บ ป รุ ง
กระบวนการ 

เมษายน 
ตุลาคม 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ 

5. ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำ เ น ิ น ง านตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน รอ้งเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

       เลขทีร่ับ....................................... 
       วันที่............................................. 

ช่ือ-นามสกุล ผูร้ับบรกิาร...........................................................................................................................  
เลขทีบ่ัตรประชาชน.............................................................................. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที.่.............. หมู่ที่........... ตรอก/ซอย............................. 
ถนน............................ แขวง/ตำบล.................................... เขต/อำเภอ.......................... จงัหวัด........................ 
รหสัไปรษณีย์....................... โทรศัพท์............................................. 
E-mail address............................................................................................................................. ...................... 
สถานที่ติดต่อ/แจง้ผล         ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรอื 
       บ้านเลขที่............... หมูท่ี่........... ตรอก/ซอย............................. 
ถนน............................ แขวง/ตำบล.................................... เขต/อำเภอ.......................... จงัหวัด........................ 
รหสัไปรษณีย์....................... โทรศัพท์............................................. 
E-mail address............................................................................................................................. ...................... 
รายละเอียดโดยสรปุ............................................................................................................ ................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
คำขอที่ต้องการให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สรุาษฎร์ธานี ดำเนินการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
    

    ลงช่ือ..............................................ผู้รบับริการ/ผูร้้องเรียน 
  (..............................................) 

  
 

    ลงช่ือ........................................ผู้รบัเรื่องร้องเรียน  
             (........................................)  

               ตำแหน่ง.............................................. 
 


