
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 การดําเนินกิจกรรมเพ่ือขจัดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิด 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรเกิดขึ้นจากโรงเรียนพระยาประเสริฐ
สุนทราศรัย (กระจาง  สิงหเสนี)  ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร โดยวิเคราะห 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread wayCommission) ซ่ึงไดดําเนินการและกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกัน
การทุจริตการบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของบุคลากรครูที่เป
นปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดการทุจรติหรือกอให
เกิดการขัดกันกับผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์รที่ไดนี ้มากําหนดเปนคูมือปองกันผล
ประโยชนทับซอน โรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) 
 

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย              
                                                                                           (กระจาง  สิงหเสนี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหน่ึง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจขององค์กร จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม 
และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสยีไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสีย
ไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา   
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทํา
ความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสู
การถูกกลาวหารองเรียนเรื ่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน ทับซอน หรือความขัดแยงกัน   
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเดน็ปญหา
ทางการบริหารองค์กรในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยัง
สะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 

 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) ดําเนนิการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวน
รวมขององค์กรโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป นกรอบ
การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  
 ประเภทของความเส่ียง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
 1. ความเสี ่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี ่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธท่ี
กําหนดไว และการปฏิบติัตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมาย
กลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงค
หรือเปาหมายขององคกร 

 2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ้นเป นความเสี่ยงเนื ่องจากระบบงานภายในขององค กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที ่ใช /บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 



 3. ความเสี ่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ 
หรือเปนความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพยีงพอและ ไม
สอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื ่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผนการ
ควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 

 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกีย่วของกบัการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที ่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไม ชัดเจน ความไม
ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การ    
รางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจยัหลัก ๒ ปจจัย คือ 
 1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและบุคลากรบอยครั้ง
การควบคุม กํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับขององค์กรเปนตน 
 2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
 การวิเคราะหความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน
ระหวางผลประโยชน์สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มา
ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรอืกอใหเกิด
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรของโรงเรียนพระยาประเสริฐ                 
สุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ 
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรน้ี จะชวยใหโรงเรียนพระ
ยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) ทราบถึงความเสี่ยงการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ   
กอใหเกิดการขัดกนัระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรท่ีเกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงท่ี
อาจเปนเหตุทําให 
 1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที ่ของขาราชการครูเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทำใหขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึด
มั ่นในหลักธรรมาภิบาลพร อมกันนี ้ ย ังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต                 
ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกนัและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การกระทําผิดวินัยของขาราชการครูท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
 

การวิเคราะหความเส่ียงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจรติหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององค์กร 

 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) มีการดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์ 
สวนรวมของหนวยงาน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจขององค์กร ซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 
เอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผู
อ่ืน 
 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทาํบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจาง และการจางบริการ 
 - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ การจัดหาพัสดุ 
 - การปฏิบัตงิานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
 - การคัดเลือกบุคคลเขารับทำงาน 
 - การเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 - การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันไดประโยชน 
 - การเบกิคาตอบแทน 
 - การใชรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหบุคลากรใชอํานาจหนาทำใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผดิในทางมิชอบดวยหนาท่ี 
 - เสียชื่อเสียงและความนาเช่ือถือขององค์กร 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะหความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง      
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) 
ประจําป พ.ศ. 256๕ 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่
อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
องค์กร จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
 2. การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรบัผลประโยชน 
 3. การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
 4. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง 
 เม ื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท ี ่จะเกิดเหตุการณ  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเส่ียงตอกิจกรรม หรอืภารกิจขององค์กรวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหทราบวา มีความเส่ียงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

 

ลําดับ 
 

ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 1 5 5 (4) 
2 การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน 2 5 10 (3) 
3 การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตาม

ระเบียบ 
3 4 12 (1) 

4 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อ   
จัดจาง 

3 4 12 (1) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  

 ความรุนแรง       5 
    ของผล          4 
    กระทบ          3 
   (Impact)        2 
                       1 
          1          2           3           4          5 
  

                                     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
 

(1) (2)    
  (3,4)   
     
     
     



 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี ่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมขององค์กรสามารถสรุปการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสำคัญของ 
ความเสี่ยงได ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 4 (ปานกลาง = 10 คะแนน) 
การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน ลําดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 

 

 จากตารางวิเคราะหความเส่ียง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และปาน
กลางโดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจรติหรือกอให
เกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน์สวนรวมของโรงเรียนพระยาประเสริฐ สุนทราศรัย
(กระจาง  สิงหเสน)ี  ประจําปงบประมาณ 256๕ มี ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
       เสี่ยงสูงมาก (Extreme) - - 
       เสี่ยงสูง (High)  จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง

และมีมาตรการลดความเส่ียงเพื่อ
ใหอยใูน ระดับที่ยอมรับได 

-การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูก   
ตองตามระเบียบ  
- การเอื้อประโยชนตอพวกพอง 
ในการจัดซื้อจัดจาง 

       ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- การใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ 

       ต่ำ (Low)  ควรมีมาตรการควบคุมความเส่ียง - การใชอํานาจหนาท่ีเรยีกรับ
ผลประโยชน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 
 

การดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 
 แนวทางการดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชน 
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) 
 (1) การ เสร ิมสร างจ ิตส ํ าน ึ กให บุคลากรของ โรงเร ียนพระยาประเสร ิฐส ุนทราศรัย                         
(กระจาง สิงหเสนี)  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 - การส งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย               
(กระจาง  สิงหเสน)ี ใหมีทศันคติคานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต เปนองค์กรแหงธรรมาภิบาล และ
มีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

 

  

 

 

 

 



 - ประกาศเจตจํานงสุจริต โดยผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสใน
การปฏิบัติหนาท่ีและบรหิารองค์กรอยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- เผยแพรและประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕ โรงเรียนพระยาประเสริฐ                
สุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี)  โดยผูอํานวยการโรงเรียนพรอมบุคลากรทุกคนรวมประกาศปฏิญญาโรงเรียน
สุจริตใหคําม่ันสญัญาในการตอ   ตานการทุจริตทุกรูปแบบ และรวมปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตใหเปน    
วิถีชีวิตของโรงเรียนพระยาประเสริฐสนุทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมและความโปรงใส โดยการแตงต้ังคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจาง  สิงหเสน)ี 
 

 
 

 



(2) การปองกันเหตุการณหรอืพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอองค์กร โดยดําเนนิการดังน้ี 

 - มีการจัดและใชระบบการบริหารดานการเงิน บัญชี และพัสดุอยางชัดเจน โดยมีการสรางหรือพัฒนา 

นวัตกรรม เทคโนโลยีอยางตอเนื่องนํามาใชในการบริหารงาน ทําใหงานมีความถูกตองเปนปจจุบันโปรงใส 

ตรวจสอบไดโดย 

 1. การจายเงินโดยระบบ KTB Corporate Online และอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 2. นําสงเงินรายไดแผนดิน โดยอนุมัติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 3. มีการลางหนี้เงินยืมราชการ 

 4. จัดสงรายงานจากระบบ GFMIS ให สตง. 
 5. ทะเบียนคุมใบสําคัญ การจายเงิน 

 6. รายงานผลการจัดซื้อจดัจางหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปงบประมาณ 256๕ 

 7. มีรายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ 

 8. ควบคุมการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 

 - มีการจัดทําแผนใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕ ของโรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.256๕ ขึ้นภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ.256๕                   
เพื่อบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ ควบคุม และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ
ได และเผยแพรแผนการใชจายเงินงบประมาณที่หนาเว็บไซต์  เพื่อใหสาธารณชนสามารถเขาถึงและสามารถ              
รวมตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณและเปนการเสริมสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน           
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) 
 

 

 

 

แผน/รายงานรายจายงบประมาณประจำป 

- แผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจำป 256๕ 

รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

    -รายงานการเบิกจายไตรมาส 1,2 ปงบประมาณ 256๕ 

 



 

  

 - มีการจัดทาํสรปุผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยมกีารจัดทําสรุปผลการ 

ดําเนินการจัดซือ้จัดจางของโรงเรียนเปนรายเดือนทุกๆ เดือน โดยกลุมบริหารงานงบประมาณนําขอมูลลง
ประกาศหนาเว็บไซต โรงเรียนวดัเวตวันธรรมาวาส เพ่ือสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ใหสาธารณชนไดตรวจสอบดูได 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี)  ไดสรุปผลการจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง
กำหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไว
ใหประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา ๙(๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐                     
โดยใหหนวยงานจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานเปนรายเดือนทุกๆ เดือน โดยกลุม
บริหารงานงบประมาณ ไดนำขอมูลลงประกาศหนาเว็บไซต์ โรงเรียนพระยาประเริฐสุนทราศรัย(กระจาง               
สิงหเสนี) และรายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือน ปงบประมาณ 256๕ 

 - จัดทําประกาศมาตรการปองกนัการรับสินบนหรือประโยชนอ่ืนใด โดยเปนมาตรการในการปองกัน 

การเรียกรับสินบนและรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อปองกันมิใหขาราชการ ลูกจาง 
และเจาหนาท่ีของหนวยงานมีพฤติกรรมทุจริตในการปฏิบัติงานท่ีเว็บไซต์โรงเรียน 

 

 

 



ประกาศโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) 
เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือเปนแนวทางในการจัดซื้อจัดจางภายในหนวยงานอยางโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได โดยไดเผยแพรท่ีเว็บไซตโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง 

 



 - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนหนาเว็บไซตของโรงเรียนในการ 

ย่ืนเรื่องรองเรียนบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤตมิชิอบ เพื่อเปนการเปนการปองปราม 

ไมใหบุคลากรในองค์กรกระทําความผิดและทุจริต 

ชองทางการรองเรียน รองทุกข์ 

 

-โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง  สิงหเสนี) การจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน เพ่ือเปนแนวทางการดาํเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในโรงเรียน โดยกําหนดพฤติกรรมที ่เปนความผิดของบุคลากรการสงเรือ่งรองเรียน และการรอง
เรียนผานเว็บไซตโดยสามารถยื่นเรื ่องรองเรียนไดทั้งบุคลากรในหนวยงานเองหรือสาธารณชนที่พบเห็นเหตุ         
แหงการรองเรียนก็สามารถกระทําได การจัดทําคูมือฯ เพื ่อเปนหลักประกันในการจัดการเรื ่องรองเรียนใหมี
มาตรฐานเดียวกัน และเปนการปองปรามไมใหบุคลากรในโรงเรียนกระทําความผิดและทุจริตเปนกระบวนการ
ควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของบุคลากรในโรงเรียนอีกชั้นหนึ่ง 

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนทางทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ประกาศงดรับของขวัญของผูบริหารองค์กร และประกาศเผยแพรตอสาธารณชน เปนการประกาศ 

งดรับของขวัญทุกเทศกาลของโรงเรียน เนื่องจากการรับของขวัญไมวาจะในโอกาสใด เนื่องจากการงดให
ของขวัญและรับของขวัญของบุคลากรเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัด มิใหมีการเบียดเบียน     
ขาราชการดวยกันหรือประชาชนโดยไมจำเปนและสรางทัศนคติที ่ไมถูกตองเนือ่งจากมีการแขงขันก ันให
ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอื่นๆ ในการปฏบิัติหนาที่โดยจะหวังรอรับ
ของขวัญในเทศกาลตางๆ 

หลักเกณฑ์การใหหรือรัของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ 
1.เจาหนาที ่ของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมกีารใหของขวัญแกกันมิได 

2.การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจาหนาที ่ของรัฐจะใหของขวัญที่มีราคาหรือมลูคาเกิน
จำนวนที่กรรมการ ป.ป.ช.กำหนดไวมิไดไมเกิน 3,000 บาท 

3.เจาหนาท่ีของรับจำทำการเร่ียไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด หรือใชเงินสวัสดิการใดๆ เพ่ือมอบใหหรือ
จัดหาของขวัญใหผบัูงคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไมวากรณีใดๆมิได 

4.ผบูังคับบัญชาจะยินยอมหรือรเูห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่ง
เปนผใูตบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญในกรณีปกติประเพณีนิยม และของขวัญน้ันมีมูลคาไมเกิน 
3,000 บาท 

5.เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรเูห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากท่ีเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ของรัฐมิได ถามิใชกรณีการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญน้ันมี
มูลคาไมเกิน 3,000 บาท 

6.ที่เก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ผูมาติดตองาน หรือผูซึ่งไดรับประโยชน์
จากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง การจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ 

7.ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญแลว เจาหนาที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี ้ ใหปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
ไว 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































 

 

 

 

 

คูมือการปฏบิัติงาน  

รับเรื่องราวรองทุกข 

 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สงิหเสนี)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



 

คํานํา 

 

 คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) ฉบับนี้

จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการขอรองเรยีนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย

(กระจาง สิงหเสนี) และเพื่อใหการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จึงจําเปนจะตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                                                           

  ท้ังนี้โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) ขอขอบคุณมีสวนรวม และมีสวนเกี่ยวของทุก

ฝายในการจัดทําแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทรา

ศรัย(กระจาง สิงหเสนี) จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

 

 

    โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง         หนา 

   

หลักการและเหตุผล ๑ 

การจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข        ๑ 

สถานท่ีต้ัง   ๑ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ ๒ 

วัตถุประสงค ๒ 

คําจํากัดความ ๒ 

ระยะเวลาเปดบริการ ๓ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๔ 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ    ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน ๕ 

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน ๕ 

ติดตามการแกไขขอรองเรียน   ๕ 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน ๕ 

มาตรฐานงาน ๕ 

แบบฟอรม ๖ 

 

ภาคผนวก  

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข  

   

 

 

 



                          หนา ๑ 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจาง สิงหเสนี) 

๑. หลักการและเหตุผล  

          การทุจริต (corruption) เปนการอํานาจใหไดมาหรือการใชทรัพยสินท่ีมีอยูในทางมิชอบเพื่อประโยชนตอตนเอง

หรือพวกพอง ซึง่กอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสวนรวม การทุจริตในปจจุบันเกิดข้ึนไดหลายรูปแบบ อาทิ การมีผล

ประโยชนทับซอนการรับสินบนไมวาจะเปนของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวาง

กระบวนการยุติธรรม เปนตนการกระทําดังกลาว ถือวาเปนการทุจริตตอหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งหากเกิดการทุจริตข้ึนในหนวยงาน จะทําใหการบริหารงาน

ขาดประสิทธิภาพ เกิดความไมเปนธรรมและสงผลกระทบตอผลประโยชนของรัฐและผลประโยชนสาธารณะ รวมท้ังทําให

ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนขาดความไววางใจ ขาดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการใชอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานของรัฐ 

ทายท่ีสุดทําใหเกิดการรองเรียนการทุจริตในหนวยงานข้ึน  

         โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) จึงไดตระหนักถึงความโปรงใส รวดเร็ว ตรวจสอบได และ

เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งไดกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ให

เกิดความผาสุกและความเปนอยู  ท่ี ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิด 

ความคุมคาในการให บริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจให  ทันตอสถานการณ 

ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ จึง

จํา เปนตอง มี ข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิ บั ติงาน ท่ี ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒. การจัดต้ังศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) 

         เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา บําบัดทุกข บํารุง

สุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็วประสบ

ผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) จึงไดจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ข้ึนซึ่งใน 

กรณีการรองเรียนท่ีเกีย่วกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดช่ือผูรองเรียน เพื่อมิใหผู 

รองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากกาการรองเรียน  

๓. สถานท่ีต้ัง  

         ต้ังอยู ณ หองฝายบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) เลขท่ี ๔๙๗  

ซอยลาดพราว ๙๔ (ปญจมิตร) แขวงพลับพลา  เขต วังทองหลาง กรงุเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 

 

 

 



                          หนา ๒  

๔. หนาท่ีความรับผิดชอบ  

         เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการ 

และขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียน และประชาชน  

๕. วัตถุประสงค  

         ๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนพระยาประเสริฐ- 

สุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)  มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

         ๒. เพื่อใหมั่นใจไดวามีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกีย่วกับการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข 

ท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ  

๖. คําจํากัดความ  

“ผูรับบริการ”    หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป  

“ผูมีสวนไดเสีย”  หมายถึง  ผูท่ีได รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรง และทางออมจากการ

   ดําเนินการของสวนราชการ  

“การจัดการขอรองเรียน” หมายถึง  การจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/คําชมเชย/

   การสอบถามหรือการรองขอขอมูล  

“ผูรองเรียน/รองทุกข”  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผาน ชองทางตางๆ โดยมี 

   วัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การให

   ขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล  

“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/ รองทุกข เชน ติดตอดวย

   ตนเอง/การติดตอทางโทรศัพท/ การสงจดหมาย/เว็บไซต/เฟซบุค/กลองรับ

   ความคิดเห็น  

ประเภทขอรองเรียน  

         ๑. ขอรองเรียนการใหบริการ หมายถึง ขอไมพึงพอใจดานการใหบริการ ตองการใหผูใหบริการปรับปรุงแกไขการ

ปฏิบัติงาน ไดแก ความไมสะดวกในการรับบริการ ความลาชา ขอผิดพลาด ในการใหบริการ การเลือกปฏิบัติกบั

ผูรับบริการ การใชคําพูด การดูแลตอนรับ การควบคุมอารมณของผูปฏิบัติงาน เปนตน 

         ๒. ขอรองเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ขอท่ีไมพึงใจในดานการบริการ ตองการใหผูใหบริการแกไข การบริหาร

จัดการไมโปรงใส ระบบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนตน 

ความรุนแรงขอรองเรียน  

         ๑. ระดับรุนแรงมาก เปนขอรองเรียนผูรับบริการไมพึงพอใจอยางมาก และเปนเรื่องท่ีผลกระทบภาพลักษณเส่ือม

เสียช่ือเสียงองคกร มีผลกระทบอยางรุนแรงสงผลใหผูรับบริการตัดสินใจไมเลือกใช บริการ  

         ๒. ระดับรุนแรงปานกลาง เปนขอรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ ท่ีสรางความไมพึงพอใจสําหรับผูรับบริการ หาก

ปลอยท้ิงไวจะทําใหผูรับบริการเลือกใชบริการจากท่ีอื่น  

         ๓. ระดับรุนแรงเล็กนอย เปนขอรองเรียนอาจจะเกิดจากการไดรับขอมูลไมครบถวนสมบูรณ การมีอคติตอ

เจาหนาท่ี ซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคลของผูรับบริการ      
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๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ  

         เปดใหบริการวันจันทร- วันศุกร(ยกเวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  

   กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

     ๓. รองเรียนทาง Facebook 

         ๔. รองเรียนทางอีเมล 

๕. รองเรียนทางอีเมลโทรศัพท 

๖. กลองรับความคิดเห็น 

เจาหนาท่ีธุรการรับเรื่องรองเรียน 

แจงศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

แจงผูอํานวยการโรงเรียน แตงต้ัง 

คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ 

ขอเท็จจริง 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ รอง

ทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ รองทุกข

ทราบ 

ส้ินสุดการดําเนินการ  

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 
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๙. ข้ันตอนการปฏิบติังาน  

การแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของหนวยงาน  

         ๙.๑ จัดต้ังศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกข ของประชาชน  

         ๙.๒ จัดทําประกาศแตงต้ังเจาหนาท่ีประจําศูนย  

         ๙.๓ แจงผูรับผิดชอบตามประกาศโรงเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) เพือ่ความ

สะดวกในการประสานงาน  

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตางๆ  

         ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอ

ปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้  

 

 

 

ชองทาง ความถ่ีในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ  

รับขอรองเรียน /  

รองทุกข  

เพื่อประสานหาทาง 

แกไขปญหา 

หมายเหตุ 

 

รองเรียนดวยตนเอง  

ณ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  

 

วันเวลาราชการ ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต  

โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทาง Facebook 

โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ 

ทุกวัน   ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางจดหมายจา 

หนาซองถึง โรงเรียนพระยา

ประเสริฐฯ 

ทุกวัน 

 

ภายใน ๑ วันทําการ  

กลองรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  
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๑๑. การบันทึกขอรองเรียน  

         ๑๑.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ช่ือ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ  

         ๑๑.๒ ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน / รอง

ทุกข  

๑๒. การประสานหนวยงานเพือ่แกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ  

         ๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหขอมูล

แกผูรองขอไดทันที  

         ๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกขท่ีเปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ไฟฟา

สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไมกล่ินเหม็นรบกวน เปนตนจัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อส่ัง

การหนวยงานท่ีเกีย่วของ โดยเบ้ืองตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเกีย่วของ  

         ๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบ ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเกีย่วของ 

เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป  

         ๑๒.๔ ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสในการ

จัดซื้อจัดจาง  ใหเจาหนาท่ี จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาส่ังการไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพือ่

ดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป  

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน  

         ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาท่ีศูนยฯ จะไดแจงให

ผูรองเรียนทราบตอไป  

๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ  

         ๑๔.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน  

         ๑๔.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากส้ินปงบประมาณ เพื่อนํามาวเิคราะหการจัดการขอรองเรียน /                

รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกร ตอไป  

๑๕. มาตรฐานงาน  

         การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / 

รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ  

 

 



        หนา ๖ 

๑๖. แบบฟอรม  

         แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข  

๑๗. จัดทําโดย  

         ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรมหนังสือรองทุกข-รองเรียน  

                                             เขียนท่ี..................................................................................... 

    วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ................  

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี) 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................อายุ...............ป  

อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี................ตําบล............................อําเภอ.........................จังหวัด.......................  

ขอรองทุกข-รองเรียน แกทานเนื่องจาก................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

ท้ังนี้ เพื่อใหดําเนินการชวยเหลือและแกปญหาดังนี้............................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

    ขอแสดงความนับถือ  

 

   (ลงช่ือ)...............................................ผูรองทุกข/รองเรียน  

           (………………………………………..)  

                                                  หมายเลขโทรศัพท........................................  


