
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการการจดัการเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 



 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เรื่อง 

หลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและการประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว" 

ข้อ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 
"เจ้าหน้าท่ี"  หมายความว่า  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน

ราชการและลูกจ้างช่ัวคราวในโรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
"ทุจริต"  หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น 
"ประพฤติมิชอบ" หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน

ต าแหน่งหรือหน้าท่ีหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าส่ัง 
อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตามและให้หมายความรวมถึง
การประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 

"ข้อร้องเรียน"  หมายถึง  ข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกดั  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย  ความ
รับผิดชอบ ต่อประชาชนไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

"การตอบสนอง" หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง  
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดีหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ท้ังนี้กรณีท่ีข้อ 
ร้องเรียน ไมไ่ด้ระบุช่ือและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรีออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณา
การ ตอบสนองส้ินสุดท่ีการน่าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรือ
อื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ข้อ ๓  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
 
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะน่ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีในสังกัดโรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เรื่อง
ดังต่อไปนี้  
  (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 



(๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
(๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกิดสมควร 
(๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

๓.๑.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลมิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความเสียหาย
แก่บุคคล ท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๒ ช่ือหน่วยงานหรีอเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๓.๒.๓ การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรม

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสดงการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน
เพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 

๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๕ ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๖ ระบุวัน  เดือน  ปี 
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล (ถ้าม)ี 

๓.๓ กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเทศจะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ  หลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

๓.๔ เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา  
๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ  
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรีอหลักฐานท่ีเพียงพอ  
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 

๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
๓.๕.๑ แจ้งหน่วยงานต้นสังกดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง  

 ๓.๕.๒ ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข๐๕๓-๔๖๐๗๙๑ 
๕.๓ การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา  โดยตรงท่ีผู้อ านวยการโรงเรียน 

อนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 

๓.๔.๔ การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลอง
หาดเลขท่ี 454  หมู ่1  ต าบลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  27260 

๓.๕.๕ การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

๓.๕.๖ การร้องเรียนผ่าน Website ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  
จังหวัดสระแก้ว  

๓.๕.๗. หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก ๓ 
๓.๕.๗.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
๓.๕.๗.๒ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว 



หมายเหตุ: ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการ  หากไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 

(นายอนนท์ หันทยุง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการประชาชน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในคราว

ประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๑  เมษายน  ๒๕๔๖  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนท่ีสุด      
ท่ี นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๐  ลงวันท่ี ๑๐  เมษายน ๒๕๔๖  โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริการข้อมูลข่าวสาร  รับฟ้ง
ข้อเสนอแนะ  รับแจ้งเบาะแส  และร้องเรียน  พฤติกรรมครูนักเรียน  ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าท่ีในสังกดท่ีมี
พฤติกรรมผิดปกติหรือส่ัอไป  ในทางท่ีไม่เหมาะสม  ภายใต้ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  อันได้แก่  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมีองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖,  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์         
พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศ/ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  ประกอบกับสัานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้จัดท าโครงการ สพฐ ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปช่ัน  โดยก าหนดให้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเจ้าหน้าท่ีในองค์กรปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอยู่ในระดับใด 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  ให้มีระบบการจัดการ  เรื่อง ร้องเรียน 
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญู  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  และจัดท าคู่มือการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ก าหนดโครงสร้างและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
โดยก าหนดให้กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมีการก าหนดช่องทางการติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ข้อคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะก าหนดประเภทและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กระบวนการจัดการข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ  ก าหนดวิธีการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ ร้องระบบการจัดการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าสถิติรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน  ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ  กลุ่มงาน ICT กรณีท่ีต้องจัดท าหรือด าเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ขั้นตอน  กระบวนการในการตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหนว่ยงาน 
 ๒. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน  ผู้ก ากับดูแล  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีบุคลากรในหน่วยงานทุก
หน่วยงานร่วมในการตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน  

๓. เป็นช่องทางให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ตรวจสอบ  แสดงความคิดเห็น 
หรือเสนอแนะ  ตลอดจนการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  เพื่อเป็นประโยชน์
ในการ ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน  

๔. เพื่อใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

๑. ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับการตอบสนองแก้ไขด้วยความรวดเร็ว   เป็นธรรม  มี
ประสิทธิภาพ  และเป็นการตอบสนองต่อสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  ได้รับรองคุ้มครองสิทธิไว้  



๒. หน่วยงานมีกลไกในการเฝ้าระวงั  ตรวจสอบ  แก้ไขปัญหา  อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
บุคลากรในหน่วยงานอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม  อันจะส่งผลดีต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
 
ช่องทางการร้องเรียน/ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
 ๑. แจ้งหน่วยงานต้น สังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง  
 ๒. ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๔๖๐๗๙๑  
 ๓. การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรยีนด้วยวาจา  โดยตรงท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
คลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 
 ๔. การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  อ าเภอ
คลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  เลขท่ี 454  หมู ่1  ต าบลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  27260  
 ๕.การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว  
 ๖.การร้องเรียนผ่าน Website  
 ๗. หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก  
 ๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
 ๒) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
หมายเหตุ: ผู้รู้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ กระบวนการหาก
ไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น  
วิธีการยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 ๑.แจ้งช่ือ ท่ีอยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์ของผู้ร้องเรียน  
 ๒.ใช้ถ้อยค าหรือข้อความท่ีสุภาพ และต้องมี  
  ๑) วัน เดือน ปี  
  ๒) ผู้ถูกร้องเรียน  (ช่ือ-นามสกล/สังกัด)  
  ๓) เรื่องท่ีร้องเรียน  เข้าลักษณะทุจริต  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
  ๔) รายละเอียดการร้องเรียน  
  ๕) ข้อเท็จจริง  หรือพฤติการณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ด าเนินการอย่างไร  หรือใช้ช่องทางแจ้งเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอท่ีสามารถด าเนินการสืบสวน  สอบสวนได้  
  ๖)ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถูและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
 ๓.ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย  ต่อบุคคลอื่น
หรือหน่วยงาน  
 ๔. การใช้บริการร้องเรียนนั้นต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง 
ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ  ให้เกิดความเสียหาย  
 ๕. ข้อร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน  ไม่เพียงพอ  หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการ
ด าเนินการตรวจสอบ  สืบสวน  สอบสวน  ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ ๒ นั้นให้ยุติเรื่อง  และ
เก็บเป็น  ฐานข้อมูล  
 ๖. ไม่เป็นข้อร้องเรียนมีข้อลักษณะดังต่อไปนี้  



  ๑) ข้อร้องเรียนท่ีเป็นบัตรสนเทศเว้นแต่บัตรสนเทศนั้นจะระบุรายละเอียดแห่งพฤติการณ์ 
และปรากฏพยานชัดเจนตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ ๒ นั้น  จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  
  ๒) ข้อร้องเรียนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว  หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีค าพิพากษาหรือ 
ค าส่ังถึงท่ีสุดแล้ว  
  ๓) ข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ สถาบัน พระมหากษัตริย์  
  ๔) ข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ นโยบายของรัฐบาล  
  ๕) ข้อร้องเรียนท่ีหน่วยงานอืน่ได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผล 
การพิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยไปแล้วอย่างเช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.), ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), ส านักงาน
ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น  
  ๖) เรื่องท่ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  ได้ด าเนินการใน
เรื่อง วินัย  การลงโทษ  และการร้องทุกข์หรือเรื่องท่ีได้รับไว้พิจารณา  หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด  อย่างเป็น
ธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคัญเพิ่มเติม  
 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้ 
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา    
 ๑. ค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์จริง จะ
ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์  
 ๒. ค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์หรือการใช้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้  
กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหา  
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด 
รอบคอบ  และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน  กรณีมีมูล ว่ากระท าผิด
วินัย  จะด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๗  
  กรณีเป็นการกระท าความผิดท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอืน่  ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน 
ท่ีมีอ านาจด าเนินการต่อไป  
 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน  
 ๑.การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้ก าหนดช้ันความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการ 
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้อง
อาจจะ ได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบ้ืองต้น ให้ถือว่าเป็นความลับทาง
ราชการ หากเป็น บัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนใช้
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดช่ือท่ีอยู่ของ
ผู้ร้องจะต้อง แจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนั้นให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลย
พินิจ ส่ังการตาม สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง ผู้เป็นพยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่า ให้
ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรมท่ีอาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น " กรณีมี
การระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหาจะต้องคุ้มครองท้ังฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยงัไมไ่ด้ผ่านกระบวนการตรวจ 
สอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกล่ันแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้กรณีผู้ร้องเรียนระบุ



ใน ค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์เปิดเผยช่ือผู้ร้องเรียนหนว่ยงานต้องไม่เปิดเผยช่ือผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ร้อง
ทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ  
 ๒. เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดา เนินการใดๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ีการงานหรือการ 
ด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานท่ีท างานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องผู้เป็นพยาน 
และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและผู้เป็นพยาน  
 ๓.ขอ้ร้องขอของผู้เสียหายผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีท างานหรือวิธีการในการ 
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม  
 ๔. ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง  
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา  
 ๑ . ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือวา่ผู้ถูกกล่าว หามีความผิดต้องให้ความเป็นธรรมและ
ให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น  
 ใหโ้อกาสผู้ถูกกล่าวหาในการช้ีแจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ีรวมท้ังสิทธิในการแสดงเอกสาร/ 
พยานหลักฐาน การติดตามประเมินผล  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  จัดท า
ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้วทราบ  ทุกไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าร้องเรียน 
        เขียนท่ี ............................................ 
       วันท่ี .........เดือน..........................พ.ศ………... 
เรื่อง........................................................................................  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
  ข้าพเจ้า.......................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี….. 
ถนน.......................................ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด.............................. 
อาชีพ .........................................ต าแหน่ง....................................... เลขท่ีบัตรประชาชน ................................. 
โทรศัพท์.................................................................มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  เนื่องจาก (ข้อเท็จจริง)............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................   
  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว พิจารณาด าเนินการดังนี ้
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  ท้ังนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบท้ังทาง
แพ่งและทางอาญา หากจะพึงมี และขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข/์ร้องเรียน (ถ้ามี)ได้แก ่ 
  ๑) ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน................ชุด  
  ๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน...............ชุด  
  ๓) ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง      จ านวน ..............ชุด  
  ๔) อื่น ๆ        จ านวน ..............ชุด 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
      ขอแสดงความนับถือ  
 
    (ลงช่ือ)..........................................................................ผู้ร้องเรียน    
     (...................................................................) 
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......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
 
    (ลงช่ือ) .................................................. ผู้ร้องเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรยีน (โทรศัพท์) 
 

ท่ี โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
       วันท่ี........เดือน..........................พ.ศ.................... 
เรื่อง............................................................................................................................................................  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  
  ข้าพเจ้า...............................................อายุ.......... อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี...............  
ถนน.......................................ต าบล............................อ าเภอ.............................จังหวัด ..........................  
โทรศัพท์.........................................อาชีพ............................................ต าแหน่ง.......................................  
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์ร้องเรียน เพื่อให้พิจารณาดา เนินการช่วยเหลือหรือแกไข ปัญหาในเรื่อง 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
โดยขออ้าง 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ  
  ท้ังนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้ว ว่าหากเป็นค าร้องท่ีไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้  
         
       
       ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่อง  
       
      วันท่ี.......................................................เวลา................... 
 


