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กลุ่มกฎหมายและคดี
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3

แนวทางปฏิบัตใินการจดัการ
เรื่อง ร้องเรียน- ร้องทุกข์คู่มือ



ค าน า

ด้วยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่
เสถียรภาพ และประโยชน์สุข โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส 
การกระท าผิดกฎหมาย และเสนอข้อคิดเห็น ค าติชม ได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดย
ภาครัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชน ผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม

กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น       
เขต 3 มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ของหน่วยงานราชการในสังกัด ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีการบริหารจัดการได้เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยี การสื่อสาร และเครือข่าย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สูงสุด กลุ่มกฎหมายและคดี จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้นเพ่ือให้ประชาชน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ที่สนใจได้รับทราบและ
เข้าใจในการด าเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกขเ์พ่ิมข้ึน

กลุ่มกฎหมายและคดี

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3



สารบญั

เรื่อง หน้า
ความเป็นมา 1

วัตถุประสงค์ 1

ขอบเขต 1

ค าจ ากัดความ 2

ความรับผิดชอบ 2

ผังกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3

การติดตามผลการพิจารณาจากสถานศึกษา/ผู้ร้อง 11

การรายงานผลการพิจารณาของสถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 12

รวบรวมสถิติผู้มาใช้บริการ 12

ภาคผนวก

แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)

แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ทางโทรศัพท์)

แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3



คู่มือการจัดการข้อรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์

ความเปน็มา

กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้ปกครองเด็กนักเรียน นักเรียน หรือประชาชนขอให้ช่วยเหลือ 
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ ยากเดือดร้อนต่างๆ อาทิ การไม่ได้รับการบริการที่ดีจาก
หน่วยงานของรัฐ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน
การได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

1. วัตถุประสงค์

1. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของกลุ่ม
กฎหมายและคดี ในการด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายและคดี ในการด าเนินการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. เพ่ือให้ประชาชน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
หน่วยงานผู้ต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องขอความช่วยเหลือต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

4. เพ่ือเผยแพร่วิธีการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

2. ขอบเขต

คู่มือนี้ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ 
ร้องขอความช่วยเหลือต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ในการบริหารงาน
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แบ่งงานออกเป็น 3 
กระบวนการ ดังนี้

1. กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.1 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีผู้ร้องมาร้องด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์
1.2 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเป็นจดหมาย/หนังสือ
1.3 การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มคน
1.4 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์

2. กระบวนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
3. ระบบติดตามรายงานผลการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ 
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3. ค าจัดกดัความ

เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องร้องทุกข์ ร้องขอความ
ช่วยเหลือ

ผู้ร้อง หมายถึง ประชาชน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
หน่วยงานที่ส่งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้ร้องมาด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ หมายถึง ผู้ร้อง
มาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นจดหมายหรือหนังสือ หมายถึง ผู้ร้องส่งเรื่องราว
ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือโทรสาร หรือมาเขียนค าร้องและยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง

การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มคน หมายถึง ผู้ร้องรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ
เดินทางมายัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพ่ือยื่นเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ หมายถึง ผู้ร้องส่งเรื่องราวร้องทุกข์ทาง
เว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (www.kkn3.go.th)

บันทึกสรุปเรื่อง หมายถึง เอกสารราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในการพิจารณาเรื่องที่ประชาชน หรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สรุปประเด็นส าคัญ ข้อพิจารณา และข้อเสนอ

เอกสาร หมายถึง บันทึกสรุปเรื่องแนบด้วยเรื่องที่ประชาชน หรือข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

4. ความรับผดิชอบ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและคดี  หรือบุคคลที่ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มอบหมาย
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5. ผังกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏบิตังิาน

1.) กระบวนการรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข์
1.1 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ ผู้ร้องมาด้วยตนเอง/รับเรื่อง ทางโทรศัพท์

พบผู้ร้อง/รับฟงั
ประเดน็การร้องเรียน

พูดคุย ซักถาม

วิเคราะหป์ระเดน็
การร้องเรียน

ให้ค าปรึกษา

รายงานผู้บงัคบับญัชา

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพของงาน

1. ได้รับการติดต่อจากผู้ร้อง โดยผู้ร้องแจ้งเรื่องราว 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หรือผู้ร้องมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
2. สอบถามเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์รับฟัง
ประเด็นปัญหา
3. วิเคราะห์ประเด็นเรื่องราวร้องทุกข์ แล้วให้

ค าแนะน า เ พ่ือแก้ ไขปัญหา  และรายงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบ

- รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้ร้องที่มา
ยื่นหนังสือด้วยตนเองทุกครั้งตามขั้นตอน
- รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ให้
ค าแนะน ารับฟังปัญหาทุกครั้งที่มีโทรศัพท์
ร้องเรียนเข้ามา 
- แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ
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1.2 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่เป็น จดหมาย/หนังสือ

รับเรื่องร้องทกุข์

จัดท าบันทึกสรุปเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบญัชา และท า

ความเหน็

เสนอ
ผู้บังคับบญัชา

ด าเนินการตามที่
ผู้บังคับบญัชาสั่งการ

จัดท าหนงัสอืแจง้ผลการ
พิจารณาเบื้องตน้ถงึหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี)
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ขั้นตอนการปฏิบตังิาน

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพของงาน

1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากงานสารบรรณ หรือ
จากหัวหน้ากลุ่มรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่ง
มีการลงทะเบียนรับเรื่อง

- เรื่องราวร้องทุกข์มีการลงทะเบียนรับตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สาร
บรรณ พ.ศ.2526

2. หากเป็นเรื่องต่อเนื่อง ต้องค้นหาเรื่องเดิมแนบ มีเรื่องเดิมแนบ (ถ้ามี)

3. พิจารณาเรื่อง โดวิเคราะห์ในประเด็น ดังนี้
3.1 เรื่องอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้าไม่ใช่

ส่งเรื่องคืนงานสารบรรณ
3.2 พิจารณาด าเนินการเฉพาะเรื่องที่มีผู้ร้อง

แสดงตนชัดเจน มีเนื้อหา หลักฐานปรากฏ สภาวะ
แวดล้อมที่ชัดแจ้ง

- เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์มีเนื้อหาชัดเจน 
ตรวจสอบได้ มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน กรณี
เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 014.33 /ว 6812 ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548

4.  จั ดท าบันทึกสรุ ป เ รื่ อ งพร้อม เสนอ
ข้อพิจารณาและข้อเสนอเพ่ือการพิจารณาสั่ง
การ

- จั ดท า บั น ทึ ก ส รุ ป เ รื่ อ ง แ ล ะ เ สน อ
ผู้บังคับบัญชา ภายใน 3 วันท าการ
- เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ ครอบคลุม 
ถูกต้อง 
- เอกสารมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและ
ถูกต้อง

5. ด าเนินการตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา - เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ภายใน 2 วันท าการ

6. จัดท าหนังสือประทับตราแจ้งผลการ
พิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ

- หนังสือประทับตรารูปแบบตามระเบียบ
ส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2562 และมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
- จัดท าหนังสือประทับตราแจ้งผู้ร้อง ภายใน 
7 วัน นับจากวันที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

7. จัดเก็บส าเนาหนังสือประทับตรา
ใส่แฟ้ม เอกสาร

- จัดเก็บส าเนาหนังสือใส่แฟ้มเอกสาร 
ภายใน 2 วันท าการ
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1.3 รับเรือ่งราวรอ้งเรยีน ร้องทุกข์จากกลุม่คน (Mob) กรณีไม่ยืน่เอกสาร

กลุ่มคนขอเขา้พบ 
ผอ.สพป.ขอนแกน่ 

เขต 3

สอบถามประเดน็เรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์
- ประสานผูบ้ังคบับญัชาเพือ่ทราบ
- ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

จัดท ารายงานสรุป
ประเดน็เรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกขแ์ละท า
ความเหน็

เสนอรายงาน ผอ.
สพป.ขอนแกน่ เขต 3

ด าเนินการตามที่ผูบ้ังคบับญัชาสัง่การ

จัดท าหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณา
เบื้องตน้ถงึหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง (ถ้ามี)

จัดเกบ็เอกสาร
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กรณียื่นเอกสาร

รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

จัดท าบันทึกสรุปเรื่อง ท าความเหน็รายงาน
ผู้บังคับบญัชาเบือ้งตน้

ด าเนินการตามที่
ผู้บังคับบญัชาสั่งการ

จัดท าหนงัสอืแจง้ผล
การพิจารณาเบื้องตน้

จัดเกบ็เอกสาร
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ขั้นตอนการปฏิบตังิาน

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพของงาน

1. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย/ เจ้าหน้าที่ สพป.ขก.3 ว่ามีกลุ่มคน
ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อ ผอ.
สพป.ขก.3
2. เจ้าหน้าที่ประสาน สอบถามข้อมูลประเด็น
ร้องเรียนร้องทุกข์จากตัวแทนกลุ่มคน

- รวบรวมประเด็นเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ครบถ้วน

3. ประสานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และประสาน
กลุ่มงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือร่วมรับฟังปัญหาและร่วม
คลี่คลายสถานการณ์

- ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมรับ
ฟังประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องเรียนได้
ถูกต้อง

4. สอบถามจากตัวแทนกลุ่มคนมีความประสงค์จะยื่น
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือไม่
4.1. กรณียื่นเอกสาร

4.1.1 น าเรื่องราวร้องทุกข์ลงทะเบียนรับ 
ตามระบบงานสารบรรณ

4.1.2 ด าเนินการตามกระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน/ราวร้องทุกข์
4.2 กรณีไม่ยื่นเอกสาร

4.2.1 จัดท ารายงานสรุปประเด็นเรื่องราว
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์

4.2.2 เสนอรายงานต่อ 
ผอ. สพป.ขก.3 เพ่ือทราบ

- เรื่องราวร้องทุกข์มีการลงทะเบียนรับ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งาน สารบรรณ พ.ศ. 2526
- จัดท าบันทึกสรุปเรื่องและเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ภายใน 2 วันท าการ
- รวบรวมข้อมูล และสรุปรายงาน 
ประเด็นเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ถูกต้องตามความประสงค์ ของผู้
ร้อง
- จัดท าบันทึกสรุปเรื่องและเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ภายใน 2 วันท าการ
- จัดเก็บหนังสือ
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1.4 การรับเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ผา่นทางเวบ็ไซดส์ านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 3 www.kkn3.go.th

รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

จัดท าบันทึกสรุปเรื่อง ท าความเหน็รายงาน
ผู้บังคับบญัชาเบือ้งตน้

ด าเนินการตามที่
ผู้บังคับบญัชาสั่งการ

จัดท าหนงัสอืแจง้ผล
การพิจารณาเบื้องตน้

แจ้งผลการพิจารณาผา่นทาง E-mail

จัดเกบ็เอกสาร
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ขั้นตอนการปฏิบตังิาน

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพของงาน

1. เข้าระบบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(www.kkn3.go.th) เพ่ือตรวจสอบว่ามีผู้ร้องส่ง
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือไม่

- เข้าระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
(www.kkn3.go.th) เวลาช่วงเช้าของทุกวัน
ท าการ

2. พิจารณาเนื้อหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ - เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์มีเนื้อหาชัดเจน 
ตรวจสอบได้มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนกรณี
เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 014.33 /ว 6812 ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548

3. สั่งพิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์ออกทางเครื่องพิมพ์ - ภายใน 1 วันท าการ

4. น าเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือ
ลงทะเบียนรับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

- ภายใน 1 วันท าการ

5. ด าเนินการตามกระบวนการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์

- ภายใน 2 วันท าการ
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6. การติดตามผลการพิจารณาจากสถานศกึษา/ผูร้้อง 

เมื่อครบก าหนดเวลา (15 หรือ 30 วัน) หากสถานศึกษายังไม่ได้แจ้งผลการด าเนินการ ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทราบ จะมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ 
ดังนี้ 

เตือนครั้งที่ 1 ภายหลัง 15 วัน หากสถานศึกษายังไม่รายงาน
เตือนครั้งที่ 2 ภายหลัง 30 วัน หากสถานศึกษายังไม่รายงาน
เตือนครั้งที่ 3 ภายหลัง 30 วันถัดไป จะมีหนังสือด่วนที่สุดเร่งรัดให้สถานศึกษารีบ

พิจารณาด าเนินการ/เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันโดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 หรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ก ากับดูแลกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เป็นประธานการประชุม 

7. การรายงานผลการพิจารณาของสถานศกึษา/หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

- เมื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสร็จสิ้น และได้
รายงานผลการพิจารณามายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทราบ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องสืบค้นต้นเรื่องมาแนบ เพ่ือพิจารณาว่า ผลการพิจารณาของ
สถานศึกษาได้ชี้แจงครบถ้วนในทุกประเด็น ที่ร้องเรียนหรือไม่ หากมีข้อสงสัย/ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ต้องประสานสถานศึกษาที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง

- ต้องสรุปสาระส าคัญของรายงานพร้อมเสนอความเห็นเสนอผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพ่ือทราบ/ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง/เพ่ือยุติ
เรื่อง แล้วแตก่รณี

- กรณีสถานศึกษาได้รายงานผลการพิจารณามายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 แต่มิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ เจ้าหน้าที่
ต้องจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาที่เป็นเจ้าของเรื่อง/ผู้ร้องทราบด้วย
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8. สรุปรายงานผลการปฏบิตังิานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

จัดท าสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนเป็นรายไตรมาส ว่าด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมดกี่เรื่อง ได้ข้อยุติกี่เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณากี่เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพ่ือ
ทราบและพิจารณาต่อไป 

9. รวบรวมสถติปิระจ าปี

หลังวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี จะจ าแนกเรื่องร้องเรียนว่ามีเรื่องร้องเรียนมี
จ านวนกี่เรื่องและด าเนินการจนได้ข้อยุติกี่เรื่อง พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือ
เก็บไว้เป็นสถิติอ้างอิงต่อไป

***หมายเหตุ ช่องทางและวิธีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในหน่วยงาน

(1) ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขส์ามารถร้องด้วยตนเอง ได้ที่ www.kkn33.go.th ในเมนู
หลักไปที่หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” หรือทีก่ลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

(2) ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขส์ามารถร้องด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4341
5104, 0 4300 9694

(3) ท าเป็นหนังสือส่งถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ 
ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
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ภาคผนวก



(แบบค าร้อง ๑)

แบบค ารอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์ (ด้วยตนเอง)

เขียนที…่………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………

วันที.่........เดือน.......................... พ.ศ. ..........
เรื่อง .............................................................................................................................................. 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี................. หมู่ที.่.......... 
ต าบล................................. อ าเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท.์....................... 
อาชีพ........................................ต าแหน่ง...................................... ถือบัตร.........................................................
เลขที.่.................................................. ออกโดย.........................................วนัออกบัตร.....................................
บัตรหมดอายุ................................. มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาในเรื่อง 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ....................................................................................................................... จ านวน............ชุด 
๒) ...................................................................................................................... จ านวน............ชุด 
๓) ........................................................................................................................ จ านวน............ชุด 
๔) ........................................................................................................................ จ านวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ร้องทุกข/์ร้องเรียน



(แบบค าร้อง ๒)

แบบค ารอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์ (โทรศัพท)์            
ทีศู่นย์รับเรื่องร้องเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

วันที.่........เดือน.......................... พ.ศ. .............
เรื่อง .............................................................................................................................................. 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขท่ี...................... หมู่ที…่...... 
ถนน................................ต าบล........................ อ าเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์
..................................อาชีพ............................................ต าแหน่ง.................................................................. 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
โดยขออ้าง....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และ เจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องที่
ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

ลงชื่อ…………………………………… เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องฯ 
(...........................................) 

วันที.่..............เดือน.........................พ.ศ............. 
เวลา...................................................................



(ตอบข้อร้องเรียน 1)
แบบแจง้การรบัเรือ่งรอ้งทกุข์/รอ้งเรยีน 

ที่ ศธ 04027 /............... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                     
ขอนแก่น เขต ๓  ถนนเมืองพล - ชัยภูมิ  
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๒๐

วันที.่.......เดือน...................... พ.ศ. .........
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เรียน ……………………………………………………………….. 

ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข/์ร้องเรียน ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 โดยทาง (   ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ (   ) ด้วยตนอง (   ) ทางโทรศัพท์ (   ) 
อ่ืนๆ ........................... ลงวันที่................เดือน.......................... พ.ศ. ............................. เกี่ยวกับ
เรื่อง…………………………………………..……………………………………………….นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้อง
ทุกข/์ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว เลขรับที่..............................ลงวันที.่...............เดือน.......................... พ.ศ. 
............... และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้ว
เห็นว่า 

(  ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 และได้มอบหมายให้……………………..............................................เบอร์โทรศัพท์
.................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 

(  ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 และได้จัดส่งเรื่องให้.....................................................................เบอร์โทรศัพท์
.....................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่าน
สามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

(  ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านด าเนินการตามข้ันตอน
และวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนับถือ

( )
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

กลุ่มกฎหมายและคดี            
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๑ ๕๑๐๔ ต่อ 1๒0
โทรสาร ๐ ๔๓๔๑ ๔๑๐๒



(ตอบข้อร้องเรียน 2)

แบบแจง้ผลการด าเนนิการตอ่เรือ่งรอ้งทกุข์/รอ้งเรยีน 

ที่ ศธ 04027 /............... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                     
ขอนแก่น เขต ๓  ถนนเมืองพล - ชัยภูมิ  
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๒๐

วันที.่.......เดือน...................... พ.ศ. .........

เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เรียน ……………………………………………………………….. 
อ้างถึง หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ที่ ศธ 04027/............ลงวันที่..... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. .................................................................................................................................. 

๒. ...................................................................................................................................
๓. ........................................................................................................................... ........ 

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แจ้งตอบรับการรับ
เรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ของท่านตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับแจ้งผลการดาเนินการ
จากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง
โดยสรุปว่า…………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบ ยื่นต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ภายใน ...........วัน นับแต่ได้รับหนังสือ

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

( )
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

กลุ่มกฎหมายและคดี            
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๑ ๕๑๐๔ ต่อ 1๒0
โทรสาร ๐ ๔๓๔๑ ๔๑๐๒



การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือ

กลุ่มกฎหมายและคดี
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3



คู่มือ
การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน

การทจุรติและประพฤติมชิอบของเจา้หนา้ที่

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3



ค าน า

กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มี
บทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดข้ึนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชนและอ านวยความสะดวกต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดีจึงไดจ้ัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยได้รวบรวมแนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3



สารบญั

เรื่อง หน้า
หลักการและเหตุผล 1
สถานที่จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 1
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 1
วัตถุประสงค์ 1
ค าจ ากัดความ 2
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 2
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 4
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5
การบันทึกข้อร้องเรียน 6
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 6
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 6
ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ตัวอย่างการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทาง Inbox Facebook
คิวอาร์โค้ดการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3



คู่มือการปฏบิตักิารจดัการเรื่องร้องเรียนการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่

๑. หลักการและเหตผุล
กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มี

บทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับ
แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางการร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ ก าหนด
ว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่ อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ
ค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึง
เป็นเรื่องที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. สถานที่จัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที่

กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
3. หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ

กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดข้ึนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

กลุ่มภารกิจอื่นหรือบุคคลอื่น ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนก่น เขต 3 มอบหมาย  
4. วัตถุประสงค์

๑) เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีขั้นตอน/กระบวนการและ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่ ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ

๓) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance)

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3

1



5. ค าจ ากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของ

เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เช่น พบเห็นการกระท าอันมิ
ชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือพบเห็น
ความผิดปกติในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไป
ในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือพบเห็นความผิดปกติในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีสิทธิเสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง

เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 หรือกลุ่มภารกิจอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มอบหมาย

การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับ
การแก้ไข หรือไดข้้อสรุปเพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 ในเวลาราชการ
2) ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๔๑ ๕๑๐๔ ต่อ 1๒0 โทรสาร หมายเลข ๐ 

๔๓๔๑ ๔๑๐๒
3) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ถนนเมืองพล-
ชัยภูมิ ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120  โดยลงชื่อผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

4) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
3 www.kkn3.go.th

5) ร้องเรียนผ่าน Facebook ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
6) ร้องเรียนผ่าน คิวอาร์โค้ด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
7) ร้องเรียนผ่านสายตรงถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 9347 4202 0

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3
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6. แผนผังกระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิการแก้ไขปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติของศนูยป์ฏิบตักิาร
ต่อต้านการทจุรติและ ประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีส่ านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 3 

เรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ 
- จดหมายรอ้งเรยีน 
- หนังสอืรอ้งเรยีนจาก
หน่วยงานอืน่ 
- ร้องเรยีนทางโทรศพัท์
- ร้องเรยีนผา่นสายตรง 
อผ.สฟป.ขก.3

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 3

เรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ
- ร้องเรยีนจากเวบ็ไซด ์
www.kkn3.go.th
- ร้องเรยีนผา่น Facebook
- ร้องเรยีนผา่น คิวอารโ์คด้

- ลงทะเบยีนรบัหนงัสอื (ลับ) รับเรือ่งเรยีนการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

- ส่งต่อกลุ่มกฎหมายและคดี/หรอืกลุม่ภารกิจอื่น 
หรือบุคคลอื่นตามที่ผูบ้งัคบับัญชามอบหมาย

- เสนอผูบ้ังคบับญัชาสัง่การ

การพิจารณาเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ
- เสนอตามล าดบัชั้น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ
- ด าเนินการแก้ไข
- รายงานผลให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ
- แจ้งผูร้อ้งเรยีนเปน็หนงัสอืเพือ่ทราบ (กรณีไมแ่ลว้เสรจ็ใน

ครั้งเดียวใหแ้จง้ครัง้แรกภายใน 15 วัน)

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3
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7. การรับและตรวจสอบขอ้ร้องเรียนจากช่องทางตา่ง ๆ
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ท่ีเข้ามายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จากช่องทางต่าง ๆ โดย
มีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ระยะเวลาการ
ตรวจสอบชอ่งทาง

ระยะเวลาด าเนนิการรบัขอ้
ร้องเรยีน/รอ้งทกุข ์เพื่อ

ประสานหาทางแกไ้ขปญัหา

หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน

ภายใน 1 วันท าการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐ ๔๓๔๑ ๕๑๐๔ ต่อ 1๒0 

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.kkn3.go.th

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ

ร้องเรียนผ่านทาง Facebook ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ

ร้องเรียนผ่าน คิวอาร์โค้ด ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ

สายตรงผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3 0 9347 4202 0

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3
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8. หลักเกณฑ์ในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
8.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย

1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่าง

ชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้ง
เพียงพอทีส่ามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
8.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือ

สร้างข่าวที่ เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

8.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ ในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็น
ข้อมูลและเก็บเป็น ฐานข้อมูล

8.๕ ให้เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
๑) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุ

พยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง

๒) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาล
ไดม้ีค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว

๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ โดยตรงหรือองค์กรอิสระท่ีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่า
หน่วยงานดังกล่าวไม่ ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชา

๔) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ด้วยกัน นอกเหนือ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับ
ไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่อง เฉพาะกรณี 

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3
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9. การบันทึกข้อรอ้งเรยีน
๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 

หมายเลข ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ
๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3

๑0. การประสานหนว่ยงานเพื่อแก้ไขข้อรอ้งเรยีนและการแจง้กลบัข้อรอ้งเรยีน
๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ให้หน่วยงานนั้น

รายงานผล ให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและส าเนาให้กลุ่ม
งานที่รับผิดชอบ จ านวน ๑ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป

๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดด าเนินการโดยตรงให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน

๑1. การรายงานผลการจดัการข้อรอ้งเรยีนของหนว่ยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าไตรมาสรายงานให้ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทราบ ทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือน ามาวิเคราะห์การ

จัดการข้อ ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร
ต่อไป

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3
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ภาคผนวก

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3



ตัวอย่างแบบค ารอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส (ด้วยตวัเอง)
หน่วยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3
(กลุ่มกฎหมายและคดี)

วันที.่..........เดือน...........................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

ข้าพเจ้า...............................................................อายุ...............ปีอยู่บ้านเลขที่.....................
หมู่ที.่......... ต าบล......................................อ าเภอ.........................................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท.์.................................. อาชีพ....................................................ต าแหน่ง............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน.....................................................................ออกโดย..................................................... 
วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ....................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้ง 
เบาะแส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  เ พ่ือให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่
๑)...................................................................................................... จ านวน............................ชุด 
๒)...................................................................................................... จ านวน............................ชุด 
๓)...................................................................................................... จ านวน............................ชุด

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

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

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3



ร้องเรียนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที่ ผ่านทาง 
Inbox Facebook ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 3 

แจ้งเบาะแสร้องเรียน
การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี ตรงนี่ค่ะ !!!

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3



ร้องเรียนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที่ ผ่านทางคิวอารโ์คด้ 
รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤตชิอบของเจา้หน้าที ่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 3 

คู่มือ การปฏิบัตกิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ที่
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 3


