
             

 

แนวทางการปฏิบัต ิในการจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 



 

แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

          โรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง เป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของประเทศชาติให้กับครู ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนประกอบกับการให้ความส า คัญ

ในการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภา

ผู้รับบริการ ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและโปร่งใสสร้างความเช่ือมั่นและพึงพอใจในการบริการของสถานศึกษามาก ขึ้น จึงได้

ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมมีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีมีมาตรฐาน น ามาใช้ครอบคลุมใน

ฝ่าย/งาน ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชมเชย ใช้

เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  

ค าจ ากัดความ 

 ๑. ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องท่ีผู้รับบริการจากโรงเรียนพรุพีพิทยาคม แจ้งข้อมูล ร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ท้ังในความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าใน

การด าเนินการ ความไม่ โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 ๒. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หมายถึง เรื่องท่ีผู้รับบริการจากโรงเรียนพรุพีพิทยาคม มีข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของบุคลากรโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 ๓. ผู้รับบริการ หมายถึง ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ของรับ ผู้ประสานงานหรือ ผู้รับบริการของโรงเรียนพรุ

พีพิทยาคม 

ประเภทข้อร้องเรียน 

 ๑. ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการต้องการ ให้ผู้ให้บริการ

ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการ ความล่าช้าข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือก



ปฏิบั ติกั บ ผู้ รั บบริ การ  การ ใ ช้ค าพู ด  การ ดูแลต้อนรับ  การควบคุมอารมณ์ของ ผู้ปฏิ บั ติ ง าน  เป็น ต้น  

 ๒. ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อท่ีไม่พึงใจในด้านการบริการวิชาการต้องการให้ ผู้ให้บริการแก้ไขใน

ด้านหลักสูตร การบริหารจัดการไม่โปร่งใส ระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น  

ความรุนแรงข้อร้องเรียน 

 ๑. ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเรื่องท่ี ผลกระทบภาพลักษณ์ 
เส่ือมเสียช่ือเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลให้ ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการ 
 ๒. ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ท่ีสร้างความไม่พึงพอใจ ส าหรับผู้รับบริการ 
หากปล่อยท้ิงไว้จะท าให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากท่ีอื่น 
 ๓. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนอาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การมีอคติต่อ

เจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 

ที่มาข้อร้องเรียน 

 ๑. จากช่องทางต่าง ๆ ตามท่ีระบุช่องทางรับการเรียน จ านวน ๕ ช่องทาง 
 ๒. จากช่องทางอื่น ๆ เช่น บัตรสนเท่ห์ ส่ืออื่น ๆ 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

 ๑. กรณีเป็นข้อร้องเรียน ณ จุดปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน น าเสนอข้อมูลต่อ ผู้บังคับบัญชา และท า
หน้าท่ีแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน 
 ๒. กรณีร้องเรียน ณ สถานศึกษา เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานธุรการรับเอกสารข้อร้องเรียนและ แจ้งให้ผู้ร้องเรียน
กรอกแบบฟอร์ม หรือเป็นผู้บันทึกแบบฟอร์มแนะน าเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ ระหว่างด าเนินการแก้ไข จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีดังกล่าว แจ้งข้อมูลกลับต่อผู้
ร้องเรียน 
 ๓. กรณี ข้อร้องเรียนจากส่ือออนไลน์อื่น ๆ เช่น Facebook Web-board ให้เจ้าหน้าท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร และแจ้งกลับข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนต่อไป 
ช่องทางรับการร้องเรียน 
 ๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ท่ีโรงเรียนพรุพีพิทยาคม โดยเจ้าหน้าท่ี ผู้รับข้อร้องเรียนบันทึก
ข้อมูลตามแบบฟอร์ม หรือผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม แจ้งข้อร้องเรียน 
 ๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://www.phruphi.ac.th 
 ๓.ร้องเรียนทาง Face Book โรงเรียนพรุพีทยาคม 
 ๔.ร้องเรียนทางจดหมาย จ่าหน้าซองถึง โรงเรียนพรุพีพิทยาคมคม บ้านเลขท่ี ๓๖๔ หมู่ 2 ต าบลพรุพี อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๕.โทรศัพท์สายตรงผู้อ านวยการโรงเรียน หมายเลข ๐๘๗ ๘๘๓๒๓๖๒ 

http://www.phruphi.ac.th/


 
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 
 ๑. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางท่ีก าหนดให้ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผลกลับ ให้มีการบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน ช่ือผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่โทรศัพท์ ช่ือ หน่วยงาน หรือช่ือผู้ถูกร้องเรียน และเหตุท่ีร้องเรียน 
ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท่ี ๑ หากต้องการปกปิดช่ือ ขอให้ระบุไว้ จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 
 ๒. เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ด าเนินการตามกระบวนการ  โดยพิจารณาแบ่ง
ประเภทข้อร้องเรียน และด าเนินการ ปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนในข้อร้องเรียนเรื่องการให้การบริการ ให้ด า เนินการ
แก้ไขข้อ ร้องเรียนในทันทีพร้อมแจ้งข้อมูลกลับให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รายงานและบันทึก ข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีการ
แก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา 
 ๓.ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ให้เสนอข้อมูลต่อ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเสนอต่อผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป และให้มีการแจ้งกลับต่อผู้รับบริการภายใน 7 วัน 
 ๔.ในกรณีท่ี ข้อร้องเรียนทางส่ือส่ิงพิมพ์/ส่ือมวลชน หรือข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุผู้ร้องเรียนใน ลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ ให้ฝ่าย/งาน ท่ีรับผิดชอบในเรื่องท่ีร้องเรียน รวบรวมข้อมูล น าเสนอผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี
ไป 
 ๕.มีการบันทึกข้อมูลขอ้ร้องเรียน/วิธีการปรับปรุงข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและทันสมัย 
 ๖.ให้ทุกฝ่าย/งาน รายงานผลข้อมูลการร้องเรียนต่อผู้อ านวยการทุกครั้ง ขั้นตอนการรับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ฝ่าย/งาน ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ –ร้องเรียน 

 
เขียนท่ี.............................................................  

วันท่ี................เดือน..............................พ.ศ. ...............  
 
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
  
       ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว )...................................................................................อายุ ..........................ปี อยู่
บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี........... ต าบล..................................อ าเภอ....................จังหวัด........................... ขอร้องทุกข์ – 
ร้องเรียน แก่ท่านเนื่องจาก .................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.        เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

              ขอแสดงความนับถือ  
 
        (ลงช่ือ).............................................................ผู้ร้องทุกข ์/ ร้องเรียน  
                 (............................................................)  

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



 
 
 
 
 


