
 

 

 

 

แนวทางการจดัการเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่กฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต ๒ 
 

 

 



ค ำน ำ 

 
           คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
การแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการ กลไก และวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ 
มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีการสอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน  
โดยด าเนินการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตอบสนองความต้องการ  
และความคาดหวังของผู้รับบริการ จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ 
ชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 

 
นายบวร  เทศารินทร์ 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. วัตถุประสงค์ 
         ๑. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต ๒ 
          ๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต ๒ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
         ๓. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต ๒ ทราบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอันจะน าไปสู่ความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินการ 
เรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
๒. ขอบเขต 
      คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต ๒ 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับ 
       ๑. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีแนวทางการปฏิบัติงานกรณี
เกิดเรื่องร้องเรียน 
       ๒. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
รับทราบช่องทาง ตลอดจนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต ๒ 
๔. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
        ๑. ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต ๒ ต าบลกุดชุม อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
        ๒. ร้องเรียนโดยส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ยโสธร เขต ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ต าบลกุดชุม อ าเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร 35140 
       ๓. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สพป.ยส.๒ http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5266 
       ๔. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์   ๐๔๕-๗๕๖๔๗๗     
๕. ขั้นตอนกำรปฎิบัติงำน 
        ๑. พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนที่ได้รับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 
        ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน าข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับบริการ 
        ๓. สรุปเรื่องร้องเรียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาและรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานทราบ (หากมีกรณีต้องรายงาน) 
        ๔. ก ากับดูแลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลา และตามอ านาจ 
หน้าที่ 
       ๕. ประสาน ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผล 



เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        ๖. แจ้งให้ผู้ร้องทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน 

๖. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ให้ค าปรึกษา แนะน าข้อร้องเรียนให้แก่ผู้บริการ 

สรุปเรื่องร้องเรียน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาและรายงานให้ 

สพฐ.ทราบ 

ก ากับดูแลการจัดการเรื่องร้องเรียน ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ตามระยะเวลา และตามอ านาจ 

ประสาน ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของ สพท. 

รายงานผลเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการ

ด าเนินการภายใน ๑๕ วัน 



๗. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ 
        ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ 
ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

ช่องทำง 
 

ควำมถี่ในกำร 
ตรวจสอบช่องทำง 

 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรรับ 

ข้อร้องเรียนเพื่อ 
ด ำเนินกำร 

 

หมำยเหตุ 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กลุ่มกฎหมายและคดี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน 
 

ภายใน ๑ วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ๐๔๕-๗๕๖๔๗๗     
 
 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน 
 

ภายใน ๑ วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สพป.ยส.๒ 
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5266 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนโดยส่งไปรษณีย์ 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ 
 

 

 

 

๘. กำรบันทึกข้อร้องเรียน 
      กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข 
ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียนและสถานที่เกิดเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน 

 
 

                                                                   เขยีนที่......................................................... 
วันที่...............เดือน..................................................พ.ศ. ............ . 

ด้วยได้รับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ จาก..................................................................................... .......... 
อยู่ที่เลขที่....................ถนน......................................................ต าบล........................ ........................................... 
อ าเภอ.......................................................จังหวัด.......................................................... ....................................... 
เรื่อง....................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................  

(............................................................) 
ผู้รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็น/ผลด าเนินการ......................................................................................................... .............................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 

(............................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็น/ผลด าเนินการ......................................................................................................... .............................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 

(............................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็น/ผลด าเนินการ......................................................................................................... .............................. 

(............................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็น/ผลด าเนินการ......................................................... .............................................................................. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



๙. กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและกำรแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
           กรณีเป็นการร้องเรียนเพื่อขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ท่ี 
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
           เรื่องร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการกลุ่มงานที่เก่ียวข้องโดย
เบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังผู้อ านวยการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
           เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต ๒ ด าเนินการประสานไปยังโรงเรียนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
           เรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการตรวจสอบ 
และแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 

 
๑๐.กำรติดตำมกำรแก้ไขข้อร้องเรียน 
          ให้กลุ่มงาน/โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ทราบภายใน ๑๕ วัน เพ่ือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

 
๑๑.กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
          กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/โทรศัพท์ 
ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้ผู้ที่เกี่ยวด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ 
วันท าการ (แล้วแต่กรณี) 

 

 
จัดท าโดย 
        - กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒ ต าบลกุดชุม 
 อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 
       - เว็บไซต์ http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5266 
       - เบอร์โทร ๐๔๕-๗๕๖๔๗๗     


