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คำนำ
คู่มือปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ
ขั้น ตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อ งร้องเรียนของโรงเรียนโพธิธรรมสุ วัฒ น์ ที่เป็น
มาตรฐานเดี ย วกั น ทำให้ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของผู้ รั บ บริ ก ารได้ ข้ อ ยุ ติ มี ค วามรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจมากที่สุด
ผู้จัดทำ
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คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้ บ ริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผล
การให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน หรือส่ วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2547 นั้น เพื่อให้สถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลได้ดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
และรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ มีกลไกลในการประสานงานอย่างทั่วถึงและมีประสิ ทธิภ าพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมาย และคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงเรียนโพธิธรรมสุ วัฒ น์ จึงได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรี ย นสุ จ ริ ต ) และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารระบบราชการเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง บริสุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม ควบคู่ กั บ
การพั ฒ นา บำบั ด ทุ ก ข์ บำรุ งสุ ข ตลอดจนดำเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ นร้อ นของประชาชนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เกี่ยวกับ
การดำเนินการในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้ง
ให้ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ขึ้น
2. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ เลขที่ 674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เป็นต้น ทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบ
งานวินัย งานอุทธรณ์และร้องทุกข์งานกฎหมาย และการดำเนินคดีของรัฐ

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ มีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
5. คำจำกัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก
การดำเนินการของส่วนราชการ เช่น เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอ
ข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย
ตนเอง/E-mail /ติดตามทางโทรศัพท์/โทรสาร /กล่องข้อความเฟซบุ๊กแฟนเพจ/ไลน์ทางการ
6. การดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
การร้องเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดจะเป็นผู้ร้องเรียนก็ได้ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็น ต้อง
เป็นผู้เสียหายจากการกระทำที่ถูกร้องเรียนนั้น ซึ่งแตกต่างจากกรณีการร้องทุกข์ในคดีอาญาเนื่องจากผู้ร้องทุกข์ใน
คดีอาญาต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดนั้น การร้องเรียนในทางวินัยจึงมีลักษณะเป็นการ
กล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่ การร้องเรียนอาจทำเป็น
หนังสือร้องเรียนโดยปรากฏชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีมีชื่อผู้ร้องเรียนผู้ได้รับคำร้องเรียนต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้
ร้องเรียนตามสมควรเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบในทางเสียหายต่อผู้ร้องเรียน หากเป็นหนังสือร้องเรียนที่ไม่ปรากฏ
ชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียนไม่ได้ลงชื่ อร้องเรียนหนังสือดังกล่าวเรียกว่าหนังสือสนเท่ห์หรือบัตรสนเท่ห์ ซึ่งผู้รับ
เรื่องร้องเรียนอาจพิจารณาดำเนินการได้หากการร้องเรียนนั้นระบุหลักฐานพยานแวดล้อมอย่างชัดเจน ชี้พยาน
บุคคลแน่ น อนทำให้ สามารถสืบ สวนข้อเท็จจริงได้ ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส่งตามหนังสื อสำนั กเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 และตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 26
ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 และในส่วนมาตรการคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการใน
เรื่องที่ร้องเรียนนั้น ได้แก่ การไปเป็นพยานให้ถื อว่าไปราชการ การไม่กลั่นแกล้งผู้ให้ข้อมูลแก่ทางราชการ การให้
บำเหน็จความชอบแก่ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 31 ลง
วัน ที่ 25 กุม ภาพั น ธ์ 2542 การดำเนิ น การภายหลั งจากรับ เรื่อง ร้อ งเรีย นแล้ ว ให้ ถือ ว่าเรื่องร้อ งเรีย นนั้ น เป็ น

ความลั บของทางราชการ หนังสือร้องเรียนดังกล่าวต้องเป็นเอกสาร ประทับ “ลับ” ถ้าผู้ รับเรื่องร้องเรียนมิใช่
ผู้บังคับ บัญชาของผู้ถูกร้องเรียนให้ ส่งเรื่องร้องเรียนนั้นให้ แก่ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น ถ้าผู้รับเรื่องร้องเรียนเป็น
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือกว่าผู้ บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาคนนั้นอาจรับดำเนินการเองหรือส่ง
เรื่องร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ ตามที่เห็นสมควรแก่เรื่องร้องเรียนนั้น ได้แก่ หากเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นด้วยหรืออาจมีความยุ่งยากในการดำเนินการผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือกว่าก็
ควรรับดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ดำเนินการต้องพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้วหรือไม่มีอยู่แล้วได้แก่ พยาน เอกสารได้แนบเรื่องร้องเรียนมาอยู่แล้วและพยานเอกสารนั้นมี
ความชัดเจนน่าเชื่อถือ ผู้ บังคับ บัญ ชาก็สามารถดำเนินการทางวินัยได้ทันที แต่หากไม่มีความชัดเจน หรือไม่มี
พยานหลักฐาน ก็ต้องทำการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือทำการรวบรวมข้อเท็จจริงใน
เรื่องร้องเรียนนั้นให้ได้ความชัดเจนเสียก่อน แต่อย่างไรก็ตามแม้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่มีพยานหลักฐานพอที่จ ะ
ดำเนินการทางวินัยได้ทันที ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหาได้แก่ผู้ร้องเรียนมีตัวตนลงชื่อร้องเรียนในหนังสื อ
ร้องเรียน หรือเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกร้องเรียนกระทำผิด
วินัย ผู้บังคับบัญชา ก็ต้องดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้น เพื่อให้ทราบว่ากรณีร้องเรียน
มีมูล ที่ควรกล่ าวหาว่าข้าราชการผู้ ถูกร้องเรียนนั้น ได้ท ำความผิ ดทางวินัยหรือไม่ หากมี มูล ผู้ บังคับ บัญ ชาต้อง
ดำเนินการทางวินัยทันที หากกรณี ไม่มีมูลก็ให้ยุติเรื่อง ตามมาตรา 95 วรรคสี่ และ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

7. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง

รับเรื่องร้องเรียน

2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน E-Mail
(mail@phothitham.ac.th)

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการ ตรวจข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ผู้อำนวยการโรงเรียน (7 วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

3. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์
056 - 681431

4. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรสาร
056 - 681431

5. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางกล่องข้อความ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
(www.facebook.com/phothitham/inbox)

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติ นำเสนอ สพม.พิจิตร
พิจารณาข้อร้องเรียน

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ดำเนินการ
ตาม มติ สพม.พิจิตร

สิ้นสุดการดำเนินการ รายงานผลให้
ผู้บริหาร/แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ

6. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางไลน์ทางการ
(@phothitham)

ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
1. ค้นหาหน้า website
(https://www.phothitham.ac.th/psweb/)

2. หาข้อความ ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน

3. เมื่อคลิกเข้าไป จะพบช่องทางการร้องเรียนทุกช่องทาง สามารถเลือกส่งข้อมูลได้

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางต่าง ๆ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมี
ข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ระยะเวลาดำเนินการ
ความถี่ในการ
รับข้อร้องเรียน/ข้อ
ช่องทาง
ตรวจสอบ
หมายเหตุ
ทุกข์ เพื่อประสาน
ช่องทาง
หาทางแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ โรงเรียน
ทุกครั้งที่มีการ
ภายใน 1 วันทำการ
โพธิธรรมสุวัฒน์ ผ่านตู้แสดงความคิดเห็น
ร้องเรียน
ร้องเรียนผ่าน E-Mail ของโรงเรียน
โพธิธรรมสุวัฒน์

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทำการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
056 – 681431

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทำการ

ร้องเรียนทางโทรสาร
056 – 681431

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทำการ

ร้องเรียนทางกล่องข้อความ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทำการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทำการ

(www.facebook.com/phothitham/inbox)

ร้องเรียนทางไลน์ทางการ
(@phothitham)

9. การบันทึกข้อร้องเรียน
1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ
ของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
2. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน
10. การรับ และพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
1. เจ้ าหน้ าที่ต้องอ่านหนั งสื อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียนโดย
ละเอียด
2. สรุปประเด็นการร้องเรียน โดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
3. หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเอาใจใส่
ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย
4. เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียนและ
พยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น
5. เรื่องร้องเรียกกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้อง
ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายสำเนาคำร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หากเป็นการกล่าวหาในเรื่องที่
เป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งสำเนาคำร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่
ควรใช้วิธีคัดย่อคำร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น
6. เมื่ออ่านคำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่าเรื่องน่าเชื่อเพียงใด หากผู้ร้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มาด้วย
ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอ้างชื่อ
เป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อนควรถามว่า ท่านได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาจริง
หรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจ้งว่า โทรศัพท์มาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบการสนทนา
11. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียนและการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
1. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
2. ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การใช้วาจาไม่สุภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กริยามารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จัดทำบันทึก
ข้อความเสนอไปยั งผู้ บ ริห ารเพื่อสั่งการหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพ ท์ แจ้งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ให้ดำเนินการประสานหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป

4. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
12. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 30 วันทำการเพื่อเจ้าหน้าที่ จะได้แจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
13. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
1. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
2. ให้ ร วบรวมรายงานสรุ ป ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหลั ง จากสิ้ น ปี ง บประมาณเพื่ อ นำมาวิ เคราะห์ ก ารจั ด การ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป
14. มาตรฐานงาน
การดำเนิ น การแก้ ไขข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก ำหนดกรณี ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ให้
คณะกรรมการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ดำเนิ น การตรวจสอบและพิ จ ารณาส่ งเรื่อ งให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

แนวปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการเรือ
่ งร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมช
ิ อบ

โรงเรีย นโพธิ ธรรมสุวั ฒน์
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษาพิ จิ ต ร
สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

