เรื่องที่..................
เรื่อง การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
ค าขอ ส านั ก อ านวยการ สป. ขอให้ รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสานักอานวยการ สป. โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดาเนินภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนในเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์
เรื่องต่างๆ ผ่านหลายช่องทาง เช่น Call Center ๑๕๗๙ เว็บไซต์ www.1579.moe.go.th หนังสือส่วนราชการ/
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ หรือการเดินทางมาติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูน ย์บ ริก ารประชาชน
สอ.สป.ดังนั้นสานักอานวยการ สป. โดยศูนย์บริการประชาชน จึงได้จัดทารายงานสถิติผลการดาเนินการรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ได้มีการวิเคราะห์แล้วส่งเรื่องให้กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการ
และมีการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้รับทราบการดาเนินงานในเบื้องต้นทุกเดือน รวมทั้งจะมีการรายงานผล
โดยสรุปให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ สาหรับการดาเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้

สถิติจานวนประเภทเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
สวัสดิการ
ทุนการศึกษา
จานวน ๕ เรื่อง
คิดเป็น ๓.๒๕%

แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
จานวน ๗๔ เรื่อง
คิดเป็น ๔๘.๐๕%

ขอความเป็นธรรม ความอนุเคราะห์
จานวน ๒๗ เรื่อง

พฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐ
จานวน ๔๘ เรื่อง

คิดเป็น ๑๗.๕๓%

คิดเป็น ๓๑.๑๗%

-๒จากสถิติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจะพบว่าประชาชนได้แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์/เสนอความคิดจากช่องทางต่าง ๆ โดยแบ่งตามประเภทเรื่องมีจานวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๔
เรื่อง โดยเรียงตามลาดับดังนี้
๑. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จานวน ๗๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๕
๒. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ จานวน ๔๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๗
๓. ขอความเป็นธรรม – ความอนุเคราะห์ จานวน ๒๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๓
๔. สวัสดิการ – ทุนการศึกษา จานวน ๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕%
โดยประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมีประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภท
ประเด็นเรื่อง
แสดงความคิดเห็น
- ควรจัดตั้งโรงเรียนสอนการทานาและการปลูกข้าวประจาพื้นที่ทุกจังหวัด
และข้อเสนอแนะ
- ควรกาหนดนโยบายความปลอดภัยของรถที่รับส่งนักเรียน
- ให้เพิ่มค่าตอบแทนครูจ้างสอนของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ให้พิจารณาเรียกบรรจุครูผู้ช่วยตามการขึ้นบัญชี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครู
- มาตรการลงโทษนักเรียนควรเปลี่ยนจากการตีเป็นหักคะแนน
- ควรจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ
- การสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีควรให้เลือก
สถานที่เรียนได้โดยไม่ต้องสอบ
- ควรปรับปรุงรสชาติของนมโรงเรียนที่มีรสจืดให้มีรสหวานขึ้น
- ควรมีการปรับเงินเดือนข้าราชการครูทุกระดับ
- ให้มีการนาเพลงปลุกใจ มาร์ชทหารบก บรรจุในหลักสูตรการศึกษา
- ในการชาระหนี้เงินกู้ ช.พ.ค.ควรให้สามารถหักหนี้เงินกู้จากเงินฌาปนกิจ
สะสมได้ทั้งหมด และควรเปลี่ยนเงินคงเหลือของเงินเดือนจาก 30% ให้ลด
เหลือ 15 - 20%
- การกาหนดวันรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และวันประกาศผลสอบการ
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรให้เป็นวันเดียวกันทั้งหมด
- ควรจัดสรรครูเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทตามต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
- ควรปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวทุกระดับในสังกัดมหาวิทยาลัย
เอกชน

-๓พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ

- ผู้อานวยการโรงเรียน ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบในการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน
- ผู้อานวยการโรงเรียน มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งปลุกระดมขับไล่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ผู้อานวยการโรงเรียน กระผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีเล่นการพนันหวย
ใต้ดิน
- ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ มีการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
- ข้าราชการครูโรงเรียน มีพฤติกรรมชู้สาว
- วุฒิการศึกษาโรงเรียนนานาชาติสมัครสอบมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไม่ได้
- ขอความอนุเคราะห์ให้บรรจุเป็นข้าราชการครูโรงเรียน
- ขอความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียน
- ขอให้เร่งพิจารณาการอนุมัติจัดตั้งศูนย์การเรียนเพื่อจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับปฐมวัย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ขอความเป็นธรรมไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา
- ขอความอนุเคราะห์ย้ายกลับภูมิลาเนาเดิม
- ขอความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
- ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพของข้าราชการครู

ขอความเป็นธรรม
ขอความอนุเคราะห์

สวัสดิการ-ทุนการศึกษา

สถิติการให้บริการสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
จานวน ๓๐ สาย

บริการให้คาปรึกษา
แนะนาและสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
จานวน ๑,๗๐๐สาย

คิดเป็น ๑.๕๖ %

คิดเป็น ๘๘.๓๖%

แจ้งศูนย์เสมารักษ์
รับแจ้งเด็กหนีเรียน
จานวน ๘๖ สาย

อื่น ๆ เช่น
สายหลุด โทรผิด
จานวน ๑๐๘ สาย

คิดเป็น ๔.๔๗%

คิดเป็น ๕.๖๑ %

-๔จานวนสถิติการให้บริการสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ โดยแบ่งตามประเภทการให้บริการ
มีจานวนครั้งที่ได้ให้บริการจานวนทั้งสิ้น ๑,๙๒๔ สายโดยแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้
- การบริการให้คาปรึกษาแนะนาและสอบถามข้อมูลทั่วไปจานวน ๑,๗๐๐ สาย
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๖
- อื่น ๆ เช่น สายหลุด โทรผิด จานวน ๑๐๘ สาย คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑
- บริการแจ้งศูนย์เสมารักษ์รับแจ้งเด็กหนีเรียนจานวน ๘๖ สาย คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๗
- บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จานวน ๓๐ สาย คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖
(สามารถประสานเรื่องได้จบเลยจานวน ๒๔ เรื่องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
จานวน ๖ เรื่อง)
ประเด็นเรื่องที่มีการติดต่อสอบถามส่วนมากได้แก่
- วัน เวลาการจัดงานสัปดาห์ของขวัญ ของสอศ.
สถิติจานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่มีการแจ้งเรื่องหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
ประจาเดือน พฤศจิกายน
t100
t90
t80
t70
t60
t50
t40
t30
t20
t10
t0

หน่วยงำน
จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้ อยละ

สพฐ.

สกอ.

สช.

กคศ.

สร

สอศ.

สกสค.

สกศ.

กศน.

คส.

สตผ.

ศปท.

กองทุน

สทศ.

สกก

๙๒
๔๐.๓๕

๓๖
๑๕.๗๙

๒๖
๑๑.๔๐

๑๙
๘.๓๓

๑๕
๖.๕๘

๑๔
๖.๑๔

๕
๒.๑๙

๕
๒.๑๙

๕
๒.๑๙

๓
๑.๓๒

๒
๐.๘๘

๒
๐.๘๘

๑
๐.๔๔

๒
๐.๘๘

๑
๐.๔๔

จากสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมีการแจ้งเรื่องให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจานวนทั้งสิ้น ๒๘๘ เรื่อง (บางเรื่องแจ้งหลายหน่วยงาน)

-๕สรุปการติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาขน
แนวปฏิ บั ติ ที่ผ่ านมาเมื่ อศู นย์ บริ การประชาชน สอ.สป. ส่ งเรื่องให้ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการแล้วจะมีการติดตามเรื่องหลังจากแจ้งเรื่องไปแล้ว ๔๕ วันทาการ จึงขอเสนอข้อมูล
การติดตามเรื่องของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีจานวนเรื่องที่แจ้งหน่วยงาน/ส่วนราชการไปทั้งหมด ๒๒๘ เรื่อง
มีเรื่องที่รายงานมาก่อนถึงกาหนดติดตามและยุติเรื่องแล้วจานวน ๑๗๓ เรื่อง ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ
และได้ต ิด ตามเรื ่อ งจ านวน ๕๕ เรื ่อ งโดยเรี ยงล าดับตามจากส่ วนราชการ/หน่ วยงาน ที่ ติ ดตามมากที่ สุ ด
รายละเอียดดังนี้

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
สานักงานอานวยการ สป.
สานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งหมด

จานวนเรื่อง
ที่ติดตามแล้ว
ได้ข้อยุติ
๑๐
๑
๒
๑
๑๔

จานวนเรื่อง
อยู่ระหว่างติดตาม
๔๐
๖
๓
๓
๑
๑
๑
๕๕

ตัวอย่างเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีที่ได้รับแจ้งและได้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้
ข้อยุ ติ กรณี โ รงเรี ย นพระหฤทัย ดอนเมืองบังคั บให้ ผู้ ปกครองนัก เรีย นซื้อ บัตรเข้า ชมการแสดงกายกรรม
จากการตรวจสอบสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับรายงานผลการตรวจสอบแล้ว แจ้งว่า
กิจกรรมการแสดงกายกรรมนี้ ไม่ได้ออกในนามของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองโดยตรง เป็นการออกหนังสื อ
เชิญชวนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้
กาชับให้โรงเรียนระมัดระวังการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวข้อมูลให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และควรขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนด้วย
ประเด็นที่เสนอ
เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติจานวนประเภทเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
สวัสดิการ
ทุนการศึกษา
จานวน ๕ เรื่อง
คิดเป็น ๓.๒๕%

แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
จานวน ๗๔ เรื่อง
คิดเป็น ๕๘.๐๕%

ขอความเป็นธรรม ความอนุเคราะห์
จานวน ๒๗ เรื่อง
คิดเป็น ๑๗.๕๓%

พฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของ
เจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ
จานวน ๔๘ เรื่อง
คิดเป็น ๓๑.๑๗%

ประเด็นเรื่องที่มีการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
ประเภท
แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

ประเด็นเรื่อง
- ควรจัดตั้งโรงเรียนสอนการทานาและการปลูกข้าวประจา
พื้นที่ทุกจังหวัด
- ควรกาหนดนโยบายความปลอดภัยของรถที่รับส่งนักเรียน
- ให้เพิ่มค่าตอบแทนครูจ้างสอนของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
- ให้พิจารณาเรียกบรรจุครูผู้ช่วยตามการขึ้นบัญชี เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู
- มาตรการลงโทษนักเรียนควรเปลี่ยนจากการตีเป็นหักคะแนน
- ควรมีการปรับเงินเดือนข้าราชการครูทุกระดับ
- ให้มีการนาเพลงปลุกใจ มาร์ชทหารบก บรรจุในหลักสูตร
การศึกษา

ประเด็นเรื่องที่มีการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
ประเภท

ประเด็นเรื่อง

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที/่
หน่วยงานของรัฐ

- ผู้อานวยการโรงเรียน ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบใน
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- ผู้อานวยการโรงเรียน มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งปลุก
ระดมขับไล่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ผู้อานวยการโรงเรียน กระผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณี
เล่นการพนันหวยใต้ดิน
- ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพ มีการทุจริตในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ
- ข้าราชการครูโรงเรียน มีพฤติกรรมชู้สาว

ประเด็นเรื่องที่มีการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
ขอความเป็นธรรม
ขอความอนุเคราะห์

- วุฒิการศึกษาโรงเรียนนานาชาติสมัครสอบมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไม่ได้
- ขอความอนุเคราะห์ให้บรรจุเป็นข้าราชการครูโรงเรียน
- ขอความเป็ น ธรรมในการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู
โรงเรียน
- ขอให้ เ ร่ ง พิ จ ารณาการอนุ มั ติ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นเพื่ อ จั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สวัสดิการ-ทุนการศึกษา

- ขอความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
- ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพของข้าราชการครู

สถิติการให้บริการสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙
ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
จานวน ๓๐ สาย

บริการให้คาปรึกษา
แนะนาและ
สอบถามข้อมูล
ทั่วไป
จานวน ๑,๗๐๐สาย

คิดเป็น ๑.๕๖ %

คิดเป็น ๘๘.๓๖%

แจ้งศูนย์เสมารักษ์
รับแจ้งเด็กหนีเรียน
จานวน ๘๖ สาย

อื่น ๆ เช่น
สายหลุด โทรผิด
จานวน ๑๐๘ สาย

คิดเป็น ๔.๔๗%

คิดเป็น ๕.๖๑ %

สถิตจ
ิ านวนเรือ
่ งรองเรี
ยน/รองทุ
กข ์
้
้
ทีม
่ ก
ี ารแจ้งเรือ
่ งหน่วยงาน/ส่วนราชการในสั งกัด กระทรวงศึ กษาธิการ ที่
เกีย
่ วของรั
บผิดชอบ
้
ประจาเดือน พฤศจิกายน
t100
t90
t80
t70

t60
t50

จำนวน

t40

ร้อยละ

t30
t20
t10
t0
สพฐ.

หน่วยงำน
จำนวน
ร้อยละ

สกอ.

สช.

กคศ.

สร

สอศ.

สกสค.

สกศ.

กศน.

คส.

สตผ.

ศปท.

กองทุน

สทศ.

สกก

สพฐ.

สกอ.

สช.

กคศ.

สร

สอศ.

สกสค.

สกศ.

กศน.

คส.

สตผ.

ศปท.

กองทุน

สทศ.

สกก

๙๒
๔๐.๓๕

๓๖
๑๕.๗๙

๒๖
๑๑.๔๐

๑๙
๘.๓๓

๑๕
๖.๕๘

๑๔
๖.๑๔

๕
๒.๑๙

๕
๒.๑๙

๕
๒.๑๙

๓
๑.๓๒

๒
๐.๘๘

๒
๐.๘๘

๑
๐.๔๔

๒
๐.๘๘

๑
๐.๔๔

สรุปการติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาขน
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวนเรื่อง
ที่ติดตามแล้ว
ได้ข้อยุติ
๑๐

จานวนเรื่อง
อยู่ระหว่างติดตาม
๔๐

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑

๖

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-

๓

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๒

๓

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

-

๑

สานักงานอานวยการ สป.

๑

๑

สานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

๑

๑๔

๕๕

รวมทั้งหมด

