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คำนำ 
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทกุขข์องโรงเรียนหนองหลวงศึกษาฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเป็น 
แนวทางการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนหนองหลวงศึกษาและเพ่ือให้ 
การจัดการขอ้ร้องเรียนจนไดข้อยุติ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและความ 
คาดหวังของผู้รบับริการ จึงจําเป็นจะตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งนี้ โรงเรียนหนองหลวงศึกษาขอขอบคุณผู้มีสวนร่วมและมีสวนเกี่ยวของทุกฝ่ายในการจัดทํา 
แนวทางการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวรองทุกข์โรงเรียนหนองหลวงศึกษาจนสําเร็จ 
ลุล่วงไปไดด้้วยดี 
 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องราวรองทุกข์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริต (corruption) เป็นการอํานาจให้ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ  
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม การทุจริตในปัจจุบัน 
เกิดข้ึนได้หลายรูปแบบ อาทิ การมีผลประโยชน์ทับซอน การรับสินบนไม่ว่าจะเปน็ของขวัญหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดการปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น การกระทําดังกล่าว ถือวาเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งหากเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน จะทําใหก้ารบริหารงานขาดประสิทธิภาพ เกิดความไม่เป็นธรรมและ
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งทําใหผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนขาด
ความไวว้างใจ ขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการใช้อำนาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ ท้ายที่สุดทำใหเกิด
การรอ้งเรียนทุจริตในหน่วยงานขึ้น  
 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ตระหนักถึงความโปรงใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้และเปน็ไปตามพระราช
กฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุก และความเปน็อยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี 
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการใหบ้ริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน เกินความจําเป็น มีการปรับปรุง 
ภารกิจใหทันตอ่สถานการณ์ ประชาชนไดร้ับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความตองการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสมำ่เสมอ ดังนั้นโรงเรียนหนองหลวงศึกษาจึงได้จัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือใหก้ารจัดการข้อรอ้งเรียนจนได้ขอยุติมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ ผู้รับบริการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้ันตอนกระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บําบัด 
ทุกข ์บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนยร์ับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ 
ความเปน็ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนหนองหลวงศึกษาจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง 
ทุกข์ขึน้ ซึ่งในกรณีการรอ้งเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อ 
ผู้รอ้งเรียน เพ่ือมิใหผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓. สถานที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ ณ ห้องธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา เลขที่ ๑๓๗/๑ ถนนนิตโย 
ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ๔๗๑๑๐ 
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๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวรอ้งทุกข์ และใหบริการข้อมูลขา่วสาร ใหคำปรึกษา รับเรื่อง ปัญหา 
ความตอ้งการและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน 

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒. เพื่อใหม้ั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อรอ้งเรียน 
รอ้งทุกข์ ที่กำหนดไวอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖. คําจํากัดความ 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 
 “ผู้มีสวนไดส้่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และประชาชน 
 “การจัดการขอ้ร้องเรียน” หมายถึง การจัดการในเรื่องข้อรอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์/ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรอ้งขอข้อมลู 
 “ผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้ส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดตอ่ราชการผ่านชองทาง 
ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ ร้องทุกข์/การใหข้้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/ 
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
 “ชอ่งทางการรับข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้อง
ทุกข ์เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ การติดต่อทางโทรศพัท/์การส่งจดหมาย/เว็บไซต/์เฟซบุ๊ค/กล่องรับความคิดเห็น 
 ประเภทข้อร้องเรียน 
 ๑. ข้อรอ้งเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการ ต้องการให้ ผู้
ใหบ้ริการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบัติงาน ได้แก ความไมส่ะดวกในการรับบริการ ความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการ
ใหบ้ริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รบับริการ การใช้คําพูด การดูแลต้อนรับ การควบคุม อารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน  
เป็นต้น 
 ๒. ข้อร้องเรียนประเภทอ่ืนๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านการบริการวิชาการ ต้องการให้ผู้ ให้บริการ
แก้ไขในด้านหลักสูตร การบริหารจัดการไม่โปร่งใส ระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
 ความรุนแรงข้อร้องเรียน 
 ๑. ระดับรุนแรงมาก เป็นขอ้ร้องเรียนผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่างมาก และเปน็เรื่องที่กระทบ 
ภาพลักษณ์ เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลใหผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้ 
บริการ 
 ๒. ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สร้างความไม่พึงพอใจ สำหรับผู้รับ 
บริการ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ผู้รบับริการเลือกใช้บริการจากที่อ่ืน 
 ๓. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนอาจจะเกิดจากการได้รบัข้อมูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ การมี 
อคติตอเจา้หน้าที่ ซึ่งเป็นปจัจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
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๗. ระยะเวลาเปดิใหบริการ 
 เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 
 
 

 



๔ 
 

ขั้นตอนการรับฟงัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
 
๙. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 การแตง่ตั้งผู้รบัผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ของหน่วยงาน 
  ๙.๑ จัดตั้งศูนย/์จุดรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 
  ๙.๒ จัดทำประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 
  ๙.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามประกาศโรงเรียนหนองหลวงศึกษาเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช์องทางต่าง ๆ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ต่าง ๆ 
โดยมีขอ้ปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 
  



๕ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลา
ดำเนินการรับข้อ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทาง

แก้ไขปัญหา 

หมาย
เหตุ 

รอ้งเรียนด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์ 

วัน เวลา
ราชการ 

ภายใน ๑ วันทำการ  

รอ้งเรียนผ่านเฟซบุ๊ค 
https://www.facebook.com/ 
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

รอ้งเรียนทางจดหมาย จ่าหน้าซองถึง 
โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ๑๓๗/๑ ถนนนิตโย ตำบล
หนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน ๔๗๑๑๐ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

กล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  
โทรศพัทส์ายตรงผู้อํานวยการโรงเรียน 
หมายเลข ๐๘๑-๓๘๐๘๔๐๔ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

โทรสารสายตรงผู้อํานวยการโรงเรียน 
หมายเลข ๐๔๒-๗๐๔๖๑๕ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

 
๑๑. การบันทึกขอ้ร้องเรียน 
 ๑๑.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข 
โทรศพัทต์ิดต่อ เรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข และสถานที่เกิดเหตุ 
 ๑๑.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจา้หน้าที่ตอ้งบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์ลงสมุดบันทึก ข้อร้อง 
เรียน/ร้องทุกข์ 

๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์และการแจ้งผูร้อ้งเรียน/ร้องทุกข ์ทราบ 
 ๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลขา่วสาร ประสานฝ่าย/งานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ท่ี เกี่ยวของ 
เพ่ือใหข้้อมูลแกผู้ร้องขอได้ทันที 
 ๑๒.๒ ข้อรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ที่เปน็การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น 
การขอหลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรียน เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อความ เสนอไปยัง 
ผู้บริหารเพื่อสั่งการฝ่าย /งานที่เก่ียวข้อง โดยเบื้องตน้อาจโทรศัพท์แจ้งไปยังฝ่าย/งานที่ เกี่ยวข้อง 
 ๑๒.๓ ข้อรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนหนองหลวงศึกษาให้ดำเนินการ 
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้รอ้งเรียนทำหนังสือร้องเรียนความ 
ไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ใหเ้จ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง 
ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ และแจ้งผู้รอ้งเรียนทราบตอไป 

https://www.facebook.com/
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๑๓. การติดตามแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน 
 ใหฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์รับ 
เรื่องราวร้องทุกข ์จะได้แจ้งใหผู้รอ้งเรียนทราบตอไป 

๑๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
 ๑๔.๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนหนองหลวงศึกษารวบรวม และรายงานสรุปการจัดการข้อ 
รอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบทุกเดือน 
 ๑๔.๒ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขโรงเรียนหนองหลวงศึกษารวบรวม รายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจาก 
สิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหก์ารจัดการขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองคก์รต่อไป 

๑๕. มาตรฐานงาน 
 การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีได้รับเรื่อง 
รอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์ให้ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกขโ์รงเรียนหนองหลวงศึกษาดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา 
ส่งเรื่องฝา่ย/งานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทำการ 

๑๖. แบบฟอรม 
 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑๗. จัดทำโดย 

 ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 



 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 
 

 
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน 

เขียนที่        
       

วันที่   เดือน  พ.ศ.         

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)      อายุ ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  ตำบล  อำเภอ   จังหวัด   
ขอร้องทุกข์-ร้องเรียน แก่ท่าน เนื่องจาก       
             
             
             
             
              
 ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้     
             
             
             
             
              
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(ลงชื่อ)      ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
(      ) 

หมายเลขโทรศัพท์    


