
 

คูมือการปฏิบตัิติงานรับเร่ืองรองเรียน  / รับเร่ืองราวรองทุกข   
โรงเรียนสามหมอวิทยา 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได 

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ 

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ 

งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีขันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มี 

การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง 

ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมําเสมอ 

๒.  การจัดต้ังศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รับเร่ืองราวรองทุกขโรงเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา 

เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการ 

พัฒนาบําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ     ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการ 

ทุจริต  หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามหมอ

วิทยา  จึง ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บ 

รักษาเรื่องราวไว เปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบ และไดรับ ความ 

เดือดรอนจากการรองเรียน 

๓.  สถานท่ีต้ัง 

โรงเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา เลขท่ี44 หมู 2 ตำยลศรีสำราญ  อำเภอคอนสวรรค 

จังหวัดชัยภูมิ  36140 

๔. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสาร ให 

คําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชนและผูปกครอง 

๕. วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการรับเรื่องรองเรียน/รับเรืองราวรองทุกขของศูนยรับเรืองราว 

รองทุกข มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๒.  เพ่ือใหมันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑเกียวกับการจัดการ 

ขอรองเรียน/รองทุกข  ท่ีกําหนดไวอยางสมาํเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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๖. คําจํากัดความ 

“ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 

ทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ผูปกครองนักเรียน 

“การจัดการขอรองเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รอง 

ทุกข/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผาน 

ชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/ 

การชมเชย/การรองขอขอมูล 

“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่อง 

รองเรียน/รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต 

๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยด 

ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ท่ีทางราชการกําหนด  
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน /รองทุกข 
 
 
 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 
๑. รองเรียนดวยตนเอง 

 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 
 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

 
 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 
 โรงเรียนสามหมอวิทยา 

ทางเว็บไซต 
www.sammor.ac.th 

ทางอีเมล: sammowit@hotmail.com

 
 
 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

ยุติ ไมยุติ 
                    081-056-3270   (ผอ.  
                     083-125-5890 ผูชวย ผอ. 

 
 

 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

 
 
 
 
 

 
                                          

 

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

http://www.sammor.ac.th/
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๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การแตงตังผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของหนวยงาน ๘.๑  จัดต้ังศูนย / 

จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข  ของประชาชน ผูปกครอง 

๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย 

๘.๓  แจงผูรับผิดชอบตามคําส่ังโรงเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา 
เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจาก 

ชองทางตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

 ตรวจสอบชองทาง รับขอรองเรียน / รองทุกข  

  เพ่ือประสานหาทางแกไข  

  ปญหา  

รองเรียนดวยตนเอง ณ ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  

ศ ูนย ร ับ เร ื่องราวร องท ุกข    

ณ โรงเรียนโรงเรียนสาม
หมอวิทยา 

  

รองเรียนผานเว็บไซต ท ุกว ัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท ท ุกว ัน ภายใน ๑ วันทําการ  

 

 
๑๑. การบันทึกขอรองเรียน 

๑๐.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลข 

โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ 

๑๐.๒  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน  เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึกขอ 

รองเรียน / รองทุกข 

๑๒.  การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกข 

ทราบ 

๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ี 

เก่ียวของ  เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 
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๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของ 

หนวยงาน เชน การรับบริการขอหลักฐานการศึกษา  ขอเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ การยืมวัสดุครุภัณฑ  เปนตน 

จัดทําบันทึก ขอความเสนอไปยงั ผูบริหารเพ่ือสังการหนวยงานทีเกียวของ  โดยเบืองตนอาจโทรศัพทแจง 

ไปยังหนวยงานท่ี เก่ียวของ 

๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข  ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของโรงเรียน ใหดําเนินการ 

ประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป 

๑๒.๔ ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน 

ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพ่ือ 

เจาหนาท่ีศูนยฯ  จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

๑๓.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  ใหผูบริหารทราบทุก 

เด ือน 

๑๓.๒ ใหรวบรวมรายงานสรปุขอรองเรียนหลังจากสินปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะห 

การจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง 

พัฒนา องคกร ตอไป 

๑๕. มาตรฐานงาน 

การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ดําเนินการตรวจสอบ 

และพิจารณาสงเรืองใหหนวยงานทีเกียวของ  ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จ 

ภายใน ๑๕ วัน ทําการ 

๑๖. แบบฟอรม 

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 



 
 
 
 
 
ขอมูลผูรองเรียน 

 

 

แบบรับเรื่องรองเรียน 

(สำหรับกรอกแบบฟอรมผูรองเรียน  

เลขท่ี.......................................

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................................นามสกุล.................................................................. 

เลขท่ีบัตรประชาชน.........................................................................ออกให ณ..................................................................... 

ที่อยู.............................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................  ......... 

โทรศัพทพ้ืนฐาน....................................................โทรศัพทมือถือ........................................................................................ 

อีเมลล............................................................................... ............................................................................................ 
 

ขอมูลเร่ืองรองเรียน 
เรื่องท่ีรองเรียน  ................................................................................................................................................................ 
รายละเอียดการรองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนวยงาน / บุคคลท่ีทานเคยแจงเรื่องรองเรียนนี้ (ถามี) 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อผูรองเรียน............................................................................................. 

วันท่ี................................................................... 

 
ลงชื่อผูรับเรื่อง......................................................................................... 

วันท่ี................................................................... 


