
 
คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ 

วัตถุประสงค์ 
           การ เปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ 
ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา ที่
อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลจึงต้องก าหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
 
หลักเกณฑก์ารรอ้งทุกข ์/ ร้องเรยีน 
                1.  เรื่องท่ีอาจน ามาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย   
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ในเรื่องดังต่อไปนี้     
                                1.1  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
                                1.2  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
                                1.3  ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
                                1.4  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
                                1.5  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
              

     2.  เรื่องท่ีร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อบุคคลอ่ืน 
                3.  การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน โรงเรียนต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพ่ือยืนยัน
ว่ามีตัวตนจริง 
 
 
 



วิธีการยื่นค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
                1.  ใช้ถ้อยค าสุภาพ  และมี 
                           (1)  วนั  เดือน  ปี 
                           (2)  ชือ่  และท่ีอยู่  ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
                           (3)  ข้อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ 
ความเดือดร้อน  หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ด าเนินการอย่างไร  หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส  เกี่ยวกับ
การทจุริตของเจ้าหน้าที่ / โรงเรียนได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได ้
                           (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถ ุ และพยานบุคคล  (ถ้ามี) 
                2.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง  Facebook  ของ 

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 

เรื่องร้องทุกข ์/ ร้องเรยีนที่อาจไมร่บัพจิารณา 
              1.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
จริงจะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 
             2.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได ้
             3.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นก าหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ร้องเรียน 
 
ช่องทางการร้องทกุข ์/ รอ้งเรยีน 
            1.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีท าการ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
             2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 
             3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์ 
                           * ผู้อ านวยการโรงเรียน             095-1684589 
                           * หัวหน้างานบริหารงานบุคคล    081-2614907 
             4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน  Web Side : http://anubansriwilai.com 
             5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน  e-mail address :  

 
 
 
 
 
 



 
การร้องทกุข ์/ ร้องเรยีน ทางอินเตอรเ์น็ต  

                              เงือ่นไขในการสง่เรื่องรอ้งทุกข ์/ ร้องเรียน 
               กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail  จะมีประโยชน์ส าหรับการติดต่อกลับ เพ่ือขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้
ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อรอ้งเรยีน ก็ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกลา่วใหค้รบถ้วน แต่
จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น 
                ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน ข้างล่างนี้ 

 
คลิกทีน่ีเ่พือ่แจง้เรื่องรอ้งทุกข ์/ ร้องเรียน 

 
แจ้งมายงั ผูร้้องทกุข ์/ รอ้งเรยีน 
          ตามที่มีผู้ร้องเรียน แจ้งไปยังช่องทาง ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ข้างต้นว่า  " ร้องทุกข์ไปท าไม ร้องไปก็ไม่ได้
เรื่อง " นั้น ผู้ดูแลช่องทางนี้ขอเรียนว่า ท่านได้อ่านเงื่อนไขในการร้องทุกข์ /  ร้องเรียน และปฏิบัติตามในการให้
ข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือยัง เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่มีสามารถติดต่อได้ เมื่อท่านไม่แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และ
เมื่อตรวจสอบเรื่องหรือด าเนินการให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ร้องเรียน แล้ว ผู้ดูแลช่องทางนี้ก็ไม่สามารถ
จะแจ้งผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียนให้ท่าน ทราบได ้
            ดังนั้นการด าเนินการตามช่องทาง " ร้องทุกข์ / ร้องเรียน " ผู้ร้องต้องปฏิบัติตามหรือยอมรับตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongsuachang.go.th/index.php?option=com_contact&view=contact&catid=10:2009-07-28-09-05-10&id=3-minister


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการย่ืนค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ใช้ถ้อยค าสุภาพ 

ระบุ วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน 

แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ 
ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรยีนที่ร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าไดร้ับ ความเดือนร้อน 
หรือเสยีหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข 
ด าเนินการอยา่งไร หรือช้ีช่องทางแจ้งแบะแส 
เกี่ยวกับการทุจรติของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน 
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ได้ชัดเจนเพียงพอ 
สามารถด าเนินการ 

สืบสวน สอบสวนได ้

 

ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ 
และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 

หรือช่องทาง Web 
Side : http://anubansriwilai.com  

 
 

ค าร้องทุกข/์ร้องเรียน 
สามารถส่งหนังสือ

โดยตรง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 



 
 ผงัร้องเรยีน 

ร้องทกุข/์ร้องเรยีนทางศนูย์บริการประชาชน         
ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์  

  ผู้อ านวยการโรงเรียน            095-1684589 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล    081-2614907 
 

 

ร้องทกุข/์ร้องเรยีนผา่น e-mail address : 
 

ช่องทางการร้องทกุข์/ร้องเรยีน 
 

ร้องทกุข/์ร้องเรยีนดว้ยตนเอง 
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

 

ร้องทกุข/์ร้องเรยีนทางจดหมาย         
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 

76 ม.1 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ร้องทุกข/์ร้องเรียนผ่าน Web Side : 
http://ladboakhow.go.th 

http://ladboakhow.go.th/

