
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย ์

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรมัย์ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
 

 



คำนำ 

คู่มือการปฏิบตัิงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์โรงเรียน โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ท้ังนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยตุิให้มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ   จำเป็นจะต้องมีข้ันตอน/
กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 

เรื่อง            หน้า 

คำนำ 

สารบญั 

หลักการและเหตผุล          ๑ 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนหนองหงสพ์ิทยาคม      ๑ 

สถานท่ีตั้ง           ๑ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ         ๑ 

วัตถุประสงค์           ๑ 

คำจำกัดความ           ๑ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ          ๒ 

แผนผังกระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรียน / ร้องทุกข์       ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน          ๔ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ       ๕ 

การบันทึกข้อร้องเรียน          ๕ 

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขขอ้ร้องเรียนและการแจ้งกลับผูร้้องเรียน     ๕ 

ติดตามการแกไ้ขข้อร้องเรียน         ๖ 

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน       ๖ 

มาตรฐานงาน           ๖ 

แบบฟอร์ม           ๖ 

จัดทำโดย           ๖ 

ภาคผนวก           ๗ 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวรอ้งเรียน / ร้องทุกข์       ๘ 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ 
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความสงบสุข
และความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเปน็ มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนไดร้ับการอำนวยความสะดวกและไดร้ับ
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอยา่งสม่ำเสมอ 

๒. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเปน็ไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิย์ุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์บำรุงสุข
ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจง้เบาะแสการทุจริต หรือไมไ่ดร้ับความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี โรงเรียนหนอง
หงส์พิทยาคม จึงไดจ้ัดตั้งศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ข้ึน ซึ่งในกรณีการร้องเรยีนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมกีารเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็น
ความลับและปกปดิชื่อผู้ร้องเรยีน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓. สถานที่ต้ัง 

ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บ้านเลขท่ี ๑๒๒ หมู่ ๖ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรมัย์ ๓๑๒๔๐ 

๔. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวรอ้งทุกข์และให้บริการข้อมลูข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน 

๕. วัตถุประสงค ์

๕.๑ เพื่อให้การดำเนินงานจดัการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม มี
ขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๕.๒ เพื่อใหผู้้รับบริการมั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบตัิตามข้อกำหนด ระเบยีบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดัการข้อร้องเรียน/ร้อง 

ทุกข์ท่ีกำหนดไว้อย่างสมำ่เสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖. คำจำกัดความ 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ทีม่ารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ไดร้บัผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วน
ราชการ เช่น ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึง
การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 



๒ 

 

“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผู้มสี่วนไดเ้สยีที่มาติดต่อราชการผา่นช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลมุการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคดิเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book 

ประเภทข้อร้องเรียน 

๑. ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บรกิารวิชาการต้องการใหผู้้ให้บริการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงาน 
ได้แก่ความไมส่ะดวกในการรับบรกิาร ความลา่ช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รบับริการ การใช้คำพูด การ
ดูแลต้อนรับ การควบคมุอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๒. ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อท่ีไม่พึงใจในด้านการบริการวิชาการต้องการใหผู้้ให้บริการแก้ไขในด้านหลักสูตร การ
บริหารจดัการไมโ่ปร่งใส ระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ เป็นต้น 

ความรุนแรงข้อร้องเรียน 

๑. ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรยีนผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ผลกระทบภาพลกัษณ์เสื่อมเสยี
ช่ือเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลให้ผูร้ับบริการตดัสินใจไม่เลือกใช้บริการ 

๒. ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ท่ีสรา้งความไม่พึงพอใจสาหรับผูร้ับบรกิารหากปล่อยทิ้ง
ไว้จะทำให้ผูร้ับบริการเลือกใช้บริการจากท่ีอื่น 

๓. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อรอ้งเรียนอาจจะเกิดจากการได้รับขอ้มูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์การมีอคตติ่อเจ้าหน้าท่ี ซึ่ง
เป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผูร้ับบริการ 

๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศกุร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการร้องเรียน 

 

เจา้หนา้ที่ธุรการผูท้ี่ปฎิบตัิงาน

ระดบัฝ่ายงานรบัขอ้รอ้งเรียน 

ดว้ยตนเองหรือแบบฟอรม์ 

โทรศพัท ์

จดหมาย 

facebook 

email 

กล่องรบัความ

คิดเห็น 

โทรศพัทส์ายตรง 

ผูป้ฎิบตัิงานรบัแยก

ขอ้รอ้งเรียน 

โทรศพัท ์

ผูป้ฎิบตัิงานปรบัปรุง

แกไ้ขทนัที 

ขอ้รอ้งเรียนท่ีม ี

ความรุนแรงมาก/ปานกลาง สั่งการ 

ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้เสนอแนะแนว

ทางการแกปั้ญหาขอ้รอ้งเรียน 
แจ้งกลับ

บันทึกข้อมูล 

ผูบ้รกิาร สั่งการ 

รองผูอ้  านวยการ ผูอ้  านวยการ

พิจารณาขอ้รอ้งสั่งปรบัปรุงแกไ้ข 



๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบจัดการข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 

๙.๑ จดัตั้งศูนย/์ จุดรบัข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน 

๙.๒ จดัทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีป่ระจำศูนย ์

๙.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งโรงเรียนหนงหงส์พิทยาคม เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

 

ขั้นตอนรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ด า
เน
ินก
าร
ให
แ้ล
ว้เส

รจ็
ภา
ยใ
น 

2
 วนั

ท า
กา
ร 

รบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

บนัทึกขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

สรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเสนอ

ต่อผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาสั่งการ 

ฝ่ายงานรบัทราบขอ้สั่งการสั่งการ  

ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะและน าไปปฎิบตัิ 

ช่องทางรบัขอ้คดิเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ 

-facebook 

-email 

-โทรศพัท ์

-กล่องรบัขอ้คิดเห็น 



๕ 

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ 

ดำเนินการรับและตดิตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบตัิตามที่กำหนด 
ดังนี ้

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ 

ช่องทาง 
 

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียน/
ร้อง 

ทุกข์ เพ่ือประสานหาทางแก้ไขปญัหา 
 

หมายเหตุ 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์
 

วันเวลาราชการ ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์
http://www.nhp..ac.th 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Face Book 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนทางจดหมาย จ่าหนา้ 

ซองถึง โรงเรียนหนองหงส ์

พิทยาคม บ้านเลขท่ี ๑๒๒ หมู่ ๖ 
ตำบลสรแก้ว อำเภอหนองหงส์ 
จังหวัดบุรีรมัย์ ๓๑๒๔๐ 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

กล่องรับความคดิเห็น ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

โทรศัพท์สายตรงผู้อำนวยการ 

โรงเรียน หมายเลข 

๐๘๙๘๔๔๘๒๙๗ 
 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

 

 

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน 

  ๑๑.๑ กรอกแบบฟอรม์บันทึกข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์โดยมีรายละเอียด ช่ือ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์และสถานท่ีเกดิเหต ุ

๑๑.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 

๑๒. การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้อง
ขอได้ทันที 



๖ 

 

๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ท่ีเป็นการร้องเรยีนเกี่ยวกับคณุภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การขอหลักฐานทาง
การศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรยีน เป็นต้น จดัทำบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยงัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรยีนประโคนชัยพิทยาคม ให้ดำเนินการประสาน
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๑๒.๔ ข้อร้องเรียนทีส่่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณผีู้ร้องเรยีนทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบเพือ่ดำเนินการตรวจสอบและ
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 

๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด เนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ เพือ่เจ้าหน้าท่ีศูนยฯ์ จะได้แจ้งใหผู้้
ร้องเรียนทราบ ต่อไป 

๑๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

๑๔.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรปุการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

๑๔.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจดัการข้อร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป 

๑๕. มาตรฐานงาน 

การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณไีดร้ับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์โรงเรยีนประโคนชัยพิทยาคม ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ดำเนินการแกไ้ขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๕ วัน ทำการ 

๑๖. แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวรอ้งเรียน / ร้องทุกข์ 

๑๗. จัดทำโดย 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนหนองหงสพ์ิทยาคม 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์–ร้องเรียน 

 

เขียนที่............................................................. 

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

 

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

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

อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........... ต าบล.......................................อ าเภอ...............................จังหวัด.......................... 

ขอร้องทุกข–์ ร้องเรียน แก่ท่าน เนื่องจาก.................................................................................................................... 

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

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

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

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี ้

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

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

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

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

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

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูร้้องทุกข์/ ร้องเรียน 

                                              (............................................................) 

                       หมายเลขโทรศัพท์................................................................ 


