
 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวรองทุกข 

 

 

 
 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 



 

คำนำ 

 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทกุขของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพื่อเปน

แนวทางการดำเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรบัเรื่องราวรองทุกข โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)            

ทั้งน้ีการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบรกิาร จำเปนจะตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หนา 

คำนำ 

สารบญั 

1. หลักการและเหตุผล          1 

2. การจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทกุขโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)   1  

3. สถานที่ต้ัง           1  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ          1  

5. วัตถุประสงค           1 

6. คำจำกัดความ          1  

7. ระยะเวลาเปดใหบริการ        2 

8. แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่งรองเรียน / รองทุกข      3  

9. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          4  

10. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ      5  

10. การบันทึกขอรองเรียน         5  

11. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลบัผูรองเรียน    5  

13. ติดตามการแกไขขอรองเรียน         6 

14. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      6  

15. มาตรฐานงาน          6  

16. แบบฟอรม           6  

17. จัดทำโดย           6  

ภาคผนวก           7 

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข     8 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

 

๑. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนใหเกิดความผาสกุและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบรกิารที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุมคาในการใหบรกิาร ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการปรับปรงุภารกจิใหทันตอสถานการณ 

ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรบัการตอบสนองความตองการ และมกีารประเมินผลการใหบรกิาร

อยางสม่ำเสมอ  

 

๒. การจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

เพื่อใหการบรหิารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บรสิุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคูกับการพฒันาบำบัดทุกข 

บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมปีระสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็ว

ประสบผลสำเรจ็อยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรบัแจงเบาะแสการทจุริต หรือไมไดรบัความเปนธรรมจากการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จึงไดจัดต้ังศูนยรบัเรื่องราวรองทุกข ข้ึน ซึง่ในกรณี

การรองเรียนทีเ่กี่ยวกับบุคคล จะมีการเกบ็รกัษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดช่ือผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียน

ไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน  

 

๓. สถานท่ีต้ัง 

ต้ังอยู ณ โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) หมู 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จงัหวัดอุตรดิตถ 

 

๔. หนาท่ีความรบัผิดชอบ  

เปนศูนยกลางในการรบัเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคำปรึกษา รบัเรื่องปญหาความ

ตองการและขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนและประชาชน  

 

๕. วัตถุประสงค  

๑. เพื่อใหการดำเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทกุขโรงเรียนบานวังแดง

(สหจิตวิทยาคาร) มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพื่อใหมัน่ใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกบัการจัดการขอรองเรียน/รอง

ทุกข ทีก่ำหนดไวอยางสมำ่เสมอและมีประสทิธิภาพ  

 

๖. คำจำกัดความ  

“ผูรบับริการ” หมายถึง ผูทีม่ารบับริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 



 

“ผูมสีวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรบัผลกระทบ ทัง้ทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จากการ

ดำเนินการของสวนราชการ เชน ผูปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  

“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจดัการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/  

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล  

“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียทีม่าติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ โดย

มีวัตถุประสงคครอบคลมุการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมลู  

“ชองทางการรับขอรองเรียน / รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรือ่งรองเรียน / รองทุกข 

เชน ติดตอดวยตนเอง / ติดตอทางโทรศัพท / เว็บไซต/ Face Book  

 

ประเภทขอรองเรียน  

1. ขอรองเรียนการใหบริการ หมายถึง ขอไมพงึพอใจดานการใหบริการวิชาการตองการใหผูใหบรกิาร

ปรับปรงุแกไขการปฏิบัติงาน ไดแก ความไมสะดวกในการรบับรกิาร ความลาชา ขอผิดพลาดในการใหบริการ            

การเลือกปฏิบัติกบัผูรับบริการ การใชคำพูด การดูแลตอนรบั การควบคุมอารมณของผูปฏิบัติงาน เปนตน  

2. ขอรองเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ขอที่ไมพึงใจในดานการบริการวิชาการตองการใหผูใหบรกิารแกไข

ในดานหลักสูตร การบริหารจัดการไมโปรงใส ระบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่เปนตน  

 

ความรุนแรงขอรองเรียน  

1. ระดับรุนแรงมาก เปนขอรองเรียนผูรับบริการไมพึงพอใจอยางมาก และเปนเรือ่งทีผ่ลกระทบภาพลักษณ 

เสื่อมเสียช่ือเสียงองคกร มผีลกระทบอยางรุนแรงสงผลใหผูรบับรกิารตัดสินใจไมเลือกใชบรกิาร  

2. ระดับรุนแรงปานกลาง เปนขอรองเรียนเกี่ยวกบัการบรกิาร ทีส่รางความไมพึงพอใจสาหรับผูรบับริการ 

หากปลอยทิง้ไวจะทำใหผูรับบรกิารเลือกใชบริการจากที่อื่น  

3. ระดับรุนแรงเลก็นอย เปนขอรองเรียนอาจจะเกิดจากการไดรับขอมลูไมครบถวนสมบรูณ การมอีคติตอ

เจาหนาที่ ซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคลของผูรบับริการ  

 

๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบรกิารวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

 



 

 
 

๙. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

การแตงต้ังผูรบัผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน  

๘.๑ จัดต้ังศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน  

๘.๒ จัดทำคำสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ประจำศูนย  

๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคำสั่งโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เพื่อความสะดวกในการประสานงาน  

 



 

 

๑๐. การรบัและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ  

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมี

ขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังน้ี 

ชองทาง ความถ่ีในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรบัขอรองเรียน/

รองทกุข เพื่อประสานหาทางแกไข

ปญหา 

หมาย

เหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ  

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

วันเวลาราชการ ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนผานเว็บไซต  

http://www.wangdangsahajit.ac.th 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนทาง Face Book  

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนทางจดหมาย จาหนาซองถึง 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

หมู 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

กลองรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

โทรศัพทสายตรงผูอำนวยการโรงเรียน 

หมายเลข 086-9332744 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

 

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน  

๑1.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมรีายละเอียด ช่ือ-สกุล ทีอ่ยู หมายเลขโทรศัพท

ติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ  

๑1.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทกุข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน 

/ รองทุกข  

 

 



 

๑๒. การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ  

๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให

ขอมูลแกผูรองขอไดทันท ี 

๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกบัคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การขอ

หลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรียน เปนตน จัดทำบันทึกขอความเสนอไปยังผูบรหิารเพื่อสั่ง

การหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  

๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรบัผิดชอบของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ให

ดำเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกดิความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป  

๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทำหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสใน

การจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทำบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพจิารณาสัง่การไปยังหนวยงานทีร่ับผิดชอบ 

เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป  

 

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน  

ใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของรายงานผลการดำเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทำการ เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ จะได

แจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป  

 

๑๔. การรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ  

๑๔.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรปุการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทกุเดือน  

๑๔.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลงัจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรบัปรุง พฒันา องคกร ตอไป  

 

๑๕. มาตรฐานงาน  

การดำเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทกุข ใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีไดรับเรือ่ง

รองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรบัเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ดำเนินการตรวจสอบและ

พิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕ วัน 

ทำการ  

 

๑๖. แบบฟอรม  

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข  

 

๑๗. จัดทำโดย  

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบฟอรมหนังสือรองทุกข –รองเรียน 

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

วันที่................เดือน..............................พ.ศ. ...............  

 

เรียน ผูอานวยการโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

  

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

อยูบานเลขที.่.............หมูที่........... ตำบล.......................................อำเภอ...............................จงัหวัด.......................... 

ขอรองทกุข – รองเรียน แกทาน เน่ืองจาก....................................................................................................................  

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

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

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

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

 

เพื่อใหดำเนินการชวยเหลอืและแกไขปญหา ดังน้ี........................................................................................... 

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

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

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

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

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ  

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูรองทุกข / รองเรียน  

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

                  หมายเลขโทรศัพท................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 


