แนวปฏิบตั ิการจัดการ

เรือ่ งร้องเรียนการทุจริต

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
แนวปฏิบตั ิการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินการจัดการ
ข้อร้องเรี ยนการทุจริ ตของกลุ่มบริ หารทัว่ ไป โรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี
โดยแนวทางการปฏิ บ ัติงานดังกล่าว ได้ก าหนดวิธี การดาเนิ น การที่ ชัดเจน ขั้นตอน กระบวนการ
ระยะเวลาในการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตของโรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันข้อ
ร้ อ งเรี ย นของผู ้รั บ บริ ก าร ได้ข ้อ ยุติ และให้ มี ค วามรวดเร็ ว ถู ก ต้อ ง เป็ นธรรม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
ตอบสนองความต้อง และความคาดหวังของผูร้ ับบริ การให้มีความพึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
โรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี

สำรบัญ
เรื่ อง
หลักการและเหตุผล
สถานที่ต้ งั
ผูร้ ับผิดชอบจัดการเรื่ องร้องเรี ยน
วัตถุประสงค์
คาจากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรี ยนจากช่องทางต่างๆ
การบันทึกข้อร้องเรี ยน
การรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน
หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรี ยน และการแจ้งผูร้ ้องเรี ยนทราบ
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยน
การรายงานผลการดาเนินการข้อร้องเรี ยนให้ผบู ้ ริ หารทราบ
มาตรฐานงาน
ภาคผนวก
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

หน้ ำ
1
1
1
2
2
3
4
4
4
5
5
5
6

แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่ องร้ องเรียนกำรทุจริต
กลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนบ้ ำนห้ วยไร่ สำมัคคี
๑.หลักกำรและเหตุผล
พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้ เกิ ด ความผาสุ ก และความเป็ นอยู่ที่ ดี ข องประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ งานบริ ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความคุม้ ค่าในการให้บริ การ ไม่มีข้ นั ตอนปฏิ บตั ิงานเกินความจาเป็ น มีการปรับปรุ ง
ภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการอบสนองความต้องการ
และมีการประเมินผลการให้บริ การอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การบริ หารระบบราชการเป็ นไปด้วยถูกต้อง บริ สุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กบั การพัฒนา บาบัดทุกข์
บารุ งสุ ข ตลอดจนดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วย
ความรวดเร็ วประสบผลสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม และเป็ นการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิ นการ
ในการบริ หารจัดการเรื่ องร้องเรี ยน ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริ ต หรื อ ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี จึงได้
จัดทาแนวปฏิบตั ิการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน
การจัดการเรื่ องร้องเรี ยนของโรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคีข้ นึ
๒. ที่ต้งั ของกลุ่มบริหำรทั่วไป โรงเรียนบ้ ำนห้ วยไร่ สำมัคคี
ตั้งอยู่ ณ โรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี ๑๑๑ หมู่ ๒ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ๕๗๒๔๐
๓. ผู้รับผิดชอบจัดกำรเรื่ องร้ องเรียน
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป โดยมีงานวินยั และรักษาวินยั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการเรื่ องร้องเรี ยนของ
โรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี ดังโครงสร้างขอบข่ายภารกิ จงาน ของกลุ่มบริ หารทัว่ ไปโรงเรี ยนบ้านห้วยไร่
สามัคคีที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบตั ิการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตของกลุ่มบริ หารทัว่ ไป ดังนี้
กลุ่มบริหำรทั่วไป
(๑) งำนธุรกำร
- งานรับหนังสื อราชการ
- งานส่งหนังสื อราชการ
- งานจัดทาหนังสื อราชการ
- งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริ หารทัว่ ไป
- งานจัดการความรู ้ภายในกลุ่มบริ หารทัว่ ไป
(๒) งำนวำงแผนอัตรำกำลัง กำหนดตำแหน่ ง และวิทยฐำนะ
- งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากาลัง

(๓) งำนสรรหำ
- งานสรรหา
- งานย้าย โอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- งานออกจากราชการ
(๔) งำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
- งานบาเหน็จความชอบ
- งานทะเบียนประวัติ
- งานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
(๕) งำนพัฒนำบุคคล
- งานฝึ กอบรมและลาศึกษาต่อ
- งานเสริ มและยกย่องเชิดชูเกียรติ
- งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(๖) งำนวินัยและรักษำวินัย
- งานวินยั
- งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
๔.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนิ นงานจัดการข้อร้องเรี ยน ของโรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี มีข้ นั ตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรี ยน/
ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิ ทธิภาพ
๕ คำจัดควำม
“ผูร้ ับบริ การ” หมายถึง ผูท้ ี่มารับบริ การจากส่ วนราชการและประชาชนทัว่ ไป
“ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย” หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่ วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ กครอง
และประชาชนทัว่ ไป
“การจัด การข้อ ร้ อ งเรี ย น” มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง การจัด การในเรื่ อ งข้อ ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ /
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชยการสอบถามหรื อการร้อขอข้อมูล
“ผูร้ ้องเรี ยน” หมายถึง ประชาชนทัว่ ไป/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรี ยน/ร้องทุกข์/การให้ขอ้ เสนอแนะ/การให้ขอ้ คิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่ องทางการรับ ข้อร้องเรี ยน” หมายถึ ง ช่องทางต่างๆ ที่ ใช้ในการรับเรื่ องร้องเรี ยน เช่ น ติ ดต่อด้วย
ตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/ไปรษณีย/์ เวปไซต์

๖. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่ องร้ องเรียน
ที่
1.

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

เริ่ มต้น

-

-

-

ตรวจสอบ

รับเรื่ องร้องเรี ยนจากช่องทางต่างๆ
ทั้งหมด 7 ช่องทางได้แก่
- E-mail
- Facebook
5 นาที
- เวปไซต์
กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
- ไปรษณีย ์
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- ด้วยตนเอง
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และพิ จารณา
ว่าอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ
10 นาที
กลุม่ บริ หารทัว่ ไป
ของโรงเรี ยนหรื อไม่

4.

เสนอผูบ้ ริ หาร

นาเรื่ องร้องเรี ยน/ข้อเสนอแนะ เสนอ
15 นาที ต่อผูอ้ านวยการเพื่อโปรดพิจารณา กลุ่มบริ หารทัว่ ไป

5.

ผูอ้ านวยการ

2.

3.

รับเรื่ องร้องเรี ยน

-

ผู ้อ านวยการหารื อ และพิ จ ารณา
แนวทางแก้ไข/ป้องกัน

6.

ผูอ้ านวยการ
มอบหมายผูเ้ กี่ยวข้อง

-

ผูอ้ านวยการมอบหมายผูเ้ กี่ยวข้อง
บุคลากรโรงเรี ยน
ให้ดาเนินการตามคาสั่ง

7.

สิ้ นสุ ด

-

-

-

-

๗. กำรรับและตรวจสอบข้ อร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ จำกช่ องทำงต่ ำง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ
โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่ องทำง

ควำมถี่ในกำร
ตรวจสอบช่ องทำง

ระยะเวลำดำเนินกำร
รับข้อร้ องเรียน/ร้ อง
ทุกข์เพื่อประสำน
หำทำงแก้ไขปัญหำ
ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
ณ โรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรี ยน

ร้องเรี ยนผ่าน E-mail

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรี ยนผ่าน Facebook
https://www.facebook.com/hrkschool/

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อ
ส่งผ่านมาทางไปรษณีย ์

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
093-2591882

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

เว็บไซต์

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรี ยน

ภายใน 1 วันทาการ

hrkschool@gmail.com

http://www.hrkschool.ac.th/

หมำยเหตุ

๘. กำรบันทึกข้อร้ องเรียน
๑.กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรี ยนโดยมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ของผูร้ ้องเรี ยน เรื่ องร้องเรี ยน และสถานที่เกิดเหตุ
๒.ทุกช่องทางที่มีการร้องเรี ยน เจ้าหน้าที่ตอ้ งบันทึกข้อร้องเรี ยนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรี ยน
๙. กำรรับและพิจำรณำเรื่ องร้ องเรียน
๑.เจ้าหน้าที่ตอ้ งอ่านหนังสื อร้องเรี ยนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรี ยนโดย
ละเอียด
๒. สรุ ปประเด็นร้องเรี ยนโดยย่อเพื่อเสนอผูบ้ งั คับฝ่ ายบริ หาร หากเรื่ องร้ องเรี ยนมีประเด็นเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายให้ระบุตวั บทกกหมายเสนอผูบ้ ริ หาร เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๓. หนังสื อที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรื อข้อสังเกตเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพหรื อการเอา
ใจใส่ ของหน่วยงานก็ควรใส่ ความเห็นหรื อข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย
๔. เรื่ องร้องเรี ยนกล่าวโทษ ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุม้ ครองความปลอดภัยให้แก่ผรุ ้ ้องเรี ยนและ
พยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น
๕. เรื่ องร้องเรี ยนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด หรื อผูม้ ีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็ นอันตรายต่อ ผู ้
ร้องเรี ยน ควรปกปิ ดชื่อและที่อยูข่ องผุร้ ้องก่อนถ่ายสาเมนาคาร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หากเป็ นการ
กล่าวหาในเรื่ องที่เป็ นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็ นอันตรายแก่ผรู ้ ้องเป็ นอย่างมาก ก็ก็ไม่ควรส่ งสาเนาคาร้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ใช้วิธีคดั ย่อคาร้องแล้วพิมพ์ข้ นึ ใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา “ลับ”
ในเอกสารทุกแผ่น
๖. เมื่ออ่านคาร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่าเรื่ องน่าเชื่อเพียงใด หากผูร้ ้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มาด้วย
ควรสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมจากผูร้ ้องโดยขอยืนยันว่า ผุร้ ้องไร้องเรี ยนจริ ง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอ้างชื่อ
ผูอ้ ื่นเป็ นผูร้ ้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่ องหรื อประเด็นการร้องเรี ยนมาก่อนควรถามว่า ท่านได้ส่งเรื่ อง
ร้องมาจริ งหรื อไม่ ในลักษณะใด หากผุร้ ้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น แล้ว
รี บจบการสนทนา

๑๐. หลักเกณฑ์ วิธีกำรตอบสนองข้ อร้ องเรียน และกำรแจ้ งผู้ร้องเรียนทรำบ
๑. กรณีเป็ นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผูค้ รอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ ้องโดยทันที
๒. ข้อร้องเรี ยน ที่เป็ นการร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณกภาพการให้บริ การของหน่วยงาน เช่น การใช้วาจาไม่
สุภาพ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่กริ ยามารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็ นต้น
จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผูบ้ ริ หารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ข้อร้องเรี ยนไม่ได้อยูใ่ นความรับผิดชอบ ของโรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี ให้ดาเนินการ
ประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๔. ข้อร้องเรี ยนที่ส่งผลกระทบ ต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผรู ้ ้องเรี ยนทาหนังสื อร้องเรี ยนความไม่
โปร่ งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จดั ทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผุบ้ ริ การพิจารณาสั่งการ ไปหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผูร้ ้องเรี ยนทราบต่อไป
๑๑. กำรติดตำมแก้ไขปัญหำกำรร้ องเรียน
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๓๐ วัน ทาการเพื่อเจ้าหนน้าที่จะได้
แจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบต่อไป
๑๒. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ ผ้ บู ริหำรทรำบ
๑. ให้รวบรวมและรายงานสรุ ปการจตัดการข้อร้องเรี ยน ให้ผบู ้ ริ หารทราบทุกเดือน
๒. ให้รวบรวมรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนหลังจากสิ้ นปี งบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์ การจัดการข้อ
ร้องเรี ยนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางการแก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนาองค์กร ต่อไป
๑๓. มำตรฐำนงำน
- การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรี ยนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีได้รับเรื่ องร้องเรี ยน ให้กลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปดาเนิ นการตรวจสอบและพิจารณาสางเรื่ องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทาการ

แบบฟอร์ มหนังสื อร้ องทุกข์ -ร้ องเรียน
โรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี
๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ต. แม่ฟ้าหลวง
อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ๕๗๒๔๐
วันที่.........เดือน............................................พ.ศ..........................
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี
ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................หมู่ที่........
ตาบล...............................อาเภอ.....................................จังหวัด......................โทรศัพท์..................... ............
อาชีพ............................................ตาแหน่ง.......................................เลขที่บตั รประชาชน...............................
ออกโดย..................................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ...................................มีความประสงค์
ขอร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริ ต เพื่อให้โรงเรี ยนบ้านห้วยไร่ สามัคคี พิจารณาดาเนินการ
ตรวจสอบหรื อช่วยเหลือและแก้ปัญหาในเรื่ อง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริ ต ตามข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ โดย
ข้าพเจ้าขอส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
๑)...........................................................................................................จานวน..........................ชุด
๒)...........................................................................................................จานวน..........................ชุด
๓)...........................................................................................................จานวน..........................ชุด
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................................ผูร้ ้องทุกข์/ร้องเรี ยน
(..............................................................................)

ภำคผนวก
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