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ติดต่อสอบถามและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่  โทรศัพท์ 055-866144 , 088-2823828 

ร้องเรียนผ่านช่องทาง 
จดหมาย  โทรศัพท์/โทรสาร  เว็บไซต์ 

 

ลงทะเบียนรับเรื่อง 

และพิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียน 

หน่อยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

และหาสาเหตุทีเ่กิดเรือ่งร้องเรียน 

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

รายงานผลภายใน 3 วันท าการ 

หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานทุก 
7 วนั 

รายงานผลไม่เกิน 15 วันท า
การ 

ไม่สามารถรายงานผลได้ภายใน 15 วันท า
การให้แจ้งร้องเรียนทราบและรายงานเป็น
ระยะๆ (ผู้ร้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้) 

ตอบผู้ร้องเรียน 

(ผู้ร้องให้ที่อยู่ชัดเจน ติดต่อกลับได้) 

รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
ประจ าทุกเดือน 



 

 

       

 

 
 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ การจัดการเรื่องร้องเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ ่

 
1. วัตถุประสงค์ 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อ
ร้องเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผล รวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมดับคู่กรณีทุกฝ่าย 

2. ขอบเขต 
การประสานงานรับเรื่องร้องเรียนของสถานประกอบการ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และรายงานผลการด าเนินการ ติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอผู้บริหาร 

3. ค าจ ากัดความ 
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียน แจ้งผ่านทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์   

เว็บไซต์ ติดต่อด้วยตนเอง และหน่วยงานอื่น เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รัฐ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ผู้อ านวยการโรงเรียน    

 : อนุมัติ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงาน 

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 
  : ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  : ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ผังกระบวนการท างาน 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 

- เรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆโทรศัพท์  
เว็บไซต์ ติดต่อด้วยตนเอง และหนว่ยงานอ่ืน ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร ด าเนินการรบัเรื่องตาม
ระบบสารบรรณ 
- เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกรอก
แบบฟอร์มรับเรื่อง 

ถูกต้อง ครบถ้วน - ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

2  
 
 
 

 
 
- ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 

 
 
ทันที่ท่ีได้รับเรื่อง 

- นางสาวเปรมทิพย ์
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

3  
 
 
 

- พิจารณาความนา่เชื่อถือของประเด็นท่ี
ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งับกฎหมาย กฎระเบียบ
และอยู่ในอ านวยท่ีสามารถด าเนินการได ้

เชื่อถือได้อยู่ใน
อ านาจที่สามารถ
ด าเนินการได ้

- ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
- นางสาวเปรมทิพย ์
 

4  
 
 
 

- พิจารณาและสรุปประเด็นปัญหาที่ร้องเรียน 
เสนอ ผอ. เพื่อแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ถูกต้อง ครบถ้วน - นางสาวเปรมทิพย ์
 

5  
 
 
 

- ผอ. พิจารณาลงนามถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และลงนามในส าเนาเรียน  

ถูกต้อง ครบถ้วน - นางสาวเปรมทิพย ์
 

6  
 
 
 

- ด าเนินการตามระบบสารบรรณ  ด าเนินการทันท ี - นางสาวเปรมทิพย ์
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

7 
 

 
 
 
 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันให้เกิด
ปัญหาได้อีก 
 
 

- หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

8  
 
 
 

- รวบรวมเรื่องร้องเรียนรายเดือน  
สรุป รายงาน 

ถูกต้อง ครบถ้วน - นางสาวเปรมทิพย ์
 

 
 
 
 
 

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ลงทะเบียนรบั 

เรื่องร้องเรียน 

ลงทะเบียนรบั 

เรื่องร้องเรียน 

จ าท าบันทึกแจ้ง 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดส่งบันทึกไปยัง 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

เสนอ ผอ. 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

รวบรวม

เสนอ

ประจ ำเดือ

น 



6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องร้องเรียน 
 6.1.1 การรับเรื่องร้องเรียน 
  1.เรื่องรับเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางต่างๆโทรศัพท์  เว็บไซต์ ติดต่อด้วย 

ตนเอง และหน่วยงานอื่น ด าเนินการรับเรื่องตามระบบสารบรรณ 
  2. เรื่องร้องเรียนที่ไม้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ประชาชนร้องเรียนทางโทรศัพท์  

หรือติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้อสอบถามและกอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่อง
ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด 
   - รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่า
ต้องการร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใด และรายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้
ร้องเรียน 
   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ืออ านวยความสะดวกและไม่ท าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 15 วันท าการ
สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วจึงส่งเรื่องร้องเรียนนั้น 
  6.1.2 การส่งเรื่องร้องเรียน 
   เจ้าหน้าที่ตรวจและประเมินผลจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน พิจารณาความ
น่าเชื่อถือของประเด็นที่ร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบของส านักงาน และอยู่ในอ านาจที่
สามารถด าเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1 วันท าการ หลังได้รับแจ้ง เพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นจะบันทึกเรื่องไว้ใน
ฐานข้อมูลและส าเนาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบ 
  6.1.3 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
   หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นล าดับแรก
โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก 
และแจ้งการด าเนินการแก้ไข ปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบมันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน 15 วัน ยกเว้นเรื่อง
ร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่ 
   - กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผล
กระทบในวงกว้างหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน 3 วัน
ท าการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อบุติให้รายงานทุกๆ 5 วัน 
   - กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการด าเนินการเกินกว่า 15 วันท าการ ต้องแจ้งความคืบหน้าการ
ด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ 
  6.1.4 การตอบข้อร้องเรียน 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนจะต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงาน
ผลการด าเนินการใหส้ านักตรวจและประเมินผลทราบตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งส านักตรวจและประเมินผลจะ
พิจารณาหนังสือตอบผู้ร้องเรียน (กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งตอบผู้ร้องเรียนแล้ว หรือผู้ร้องเรียนไม่แจ้งที่อยู่
หรือไม่สามารถติดต่อได้จะท าการเก็บรวบรวมเรื่อง) และบันทึกลงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งส าเนาการด าเนินการ
เสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ 
 



  6.1.5 การติดตามผลเรื่องร้องเรียน 
   หากหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่ชี้แจงผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ส านักตรวจและประเมินผลจะติดตามเรื่องทางโทรศัพท์ และหากไม่ได้รับการตอบสนองจะรายงาน 
ต่อไป 
  6.1.6 การรวบรวมข้อมูล 
   ส านักตรวจและประเมิน จะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน ค าชี้แจงของหน่วยงาน 
จัดท าสรุปผลการด าเนินการข้อร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารและทุกหน่วยงานเพื่อทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 

6.2 เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการด าเนินการ 
6.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
6.2.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
6.2.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.2.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
6.2.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                

พ.ศ.2546 
6.2.6 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
6.2.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
6.2.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
6.2.9 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของ

ระบบกระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 

 
แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน 

วันที่...........................................  เวลา ..................................... น.  
ผู้รับเรื่อง ...............................................................  หนว่ยงาน ....................................................... 

 
 

ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... ............................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ............................... หมู่ที่ ซอย ถนน ............................... ......................................................... 
ต าบล ...........................................  อ าเภอ ..................................................... จังหวัด ....... .............................. 
รหัสไปรษณีย์ .................................................  โทรศัพท์ ..................................................................................  
 

 
ต้องการร้องเรียน (ชื่อ – นามสกุล/องค์กร) ........................................................................................................  
ประกอบกิจการ ................................................................................................................ ................................... 
สถานที่ตั้ง เลขท่ี .................. หมู่ที่ ....................... ซอย ........................................... ถนน ... ............................. 
ต าบล ...........................................  อ าเภอ .................................... ................. จังหวัด ..................................... 
รหัสไปรษณีย์ .................................................   
รายละเอียดการร้องเรียน ...................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

 

 
 

6.3 ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน 
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 

1. นายคนึง  นันทะนะ  
2. นางสาวเปรมทิพย์  เผือกพันธ์  

6. มาตรฐานงาน 
7.1 การรับและตอบร้องเรียน 
 เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะต้องสามารถรับเรื่องได้ในทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานอื่นเพ่ืออ านวยความสะดวกและไม่ท าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นให้ผู้ร้องเรียน
ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 15 วันท าการ
สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่อง
ร้องเรียนเป็นล าดับแรกโดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก 
 
 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน 

(เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งน้ีโปรดให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกีย่วข้อง อย่างให้ต้องรบัภัยหรือความไมช่อบธรรมอันเนื่องมาจากการ้องเรียนน้ี 
มง 
 

ข้อมูลสถานที่ถูกร้องเรียน 
 

เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีหลักจากได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้รับการตอบรับ
ภายใน 15 วันท าการ ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่   โทรศัพท์ 055- 866144 

 



 
7. ระบบติดตามประเมินผล 

ส านักตรวจและประเมินผลจะติดตามผลการน าข้อร้องเรียนนั้นไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือ
การปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นระยะๆ หากเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานจะประชุมหารือ
ร่วมกันหรือน าเรียนผู้บริหารพิจารณาในการประชุมต่อไป 

8. เอกสารอ้างอิง 
9.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
9.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
9.3พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
9.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
9.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
9.6 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
9.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
9.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
9.9 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการจัดระเบียบของระบบ
กระบวนการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน 
 


