
 
 
 
วัตถุประสงค์  
  การเปิดให้บริการร้องทุกข์  / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้อง
ทุกข์ ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพ่ือความรู้วดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว โดยทุก ๆ เรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพ่ือเป็นการ
ป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์จึงต้องก าหนด หลักเกณฑ์  
วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
 
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์  / ร้องเรียน 

1.  เรื่องท่ีอาจน ามาร้องทุกข์  / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1.1กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 1.2กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

  1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
  1.5กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือขัดีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

2.  เรื่องท่ีร้องทุกข์  / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่ 
เสียหายตอบุคคลอ่ืน 

3.  การใช้บริการร้องทุกข์  / ร้องเรียน โรงเรียนต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพ่ือ
ยืนยันว่ามีตัวตนจริง 

 

วิธีการยื่นค าร้องทุกข์  / ร้องเรียน 
 1.  ใช้ถือยค าสุภาพ และมี 
    (1) วัน เดือน ปี 



    (2) ชื่อและท่ีอยู่ ของผร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
    (3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ 
ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่/ โรงเรียนได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวน ได้ 
     (4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 2.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง Facebook ของ 
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
 

เรื่องร้องทุกข์  / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
  1. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือหรือไม่ระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
จริงจะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์  
 2. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอหรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตร 
สนเท่ห์หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ 
 3. ค าร้องทุกข์  / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ 
ร้องเรียน 
ช่องทางการร้องทุกข์  / ร้องเรียน 
 1. ร้องทุกข์  / ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีท าการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
 2. ร้องทุกข์  / ร้องเรียนทางจดหมายที่โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก  
 จ.สุราษฎร์ธานี  84220 
 3. ร้องทุกข์  / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์  

* ส านักงานโรงเรียน  077 371 412 
* ผู้อ านวยการโรงเรียน 094 – 681 6248 
* หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 094-415 9351 

 4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน website   www.watkhaosuwan.com      

 5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน e-mail address :  watkhaosuwan@hotmail.com 
 

การร้องทุกข์  / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต 
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์  / ร้องเรียน 

  กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อที่อยู่ โทรศัพท์  E-mail จะมีประโยชน์ส าหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะ
ใหต้ิดต่อกลับหรอีไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้
ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น  

ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน ข้างล่างนี้ 

mailto:watkhaosuwan@hotmail.com


คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์  / ร้องเรียน 
แจ้งมายัง ผู้ร้องทุกข์  / ร้องเรียน 
ตามท่ีมีผู้ร้องเรียน แจ้งไปยังช่องทาง ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ข้างต้นว่า "" ร้องทุกข์ไปท าไม ร้องไปก็

ไม่ได้เรื่อง "" นั้น ผู้ดูแลช่องทางนี้ขอเรียนว่า ท่านได้อ่านเงื่อนไขในการร้องทุกข์  / ร้องเรียน และปฏิบัติดตาม
ในการให้ข้อมูลครบถวนแล้วหรือยัง เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่มีสามารถติดต่อได้เมื่อท่านไม่แจ้งข้อมูลให้
ครบถวน และเมื่อตรวจสอบเรื่องหรือด าเนินการให้ตามความประสงค์ของท่านผร้องเรียน แล้ว ผู้ดูแลช่องทาง
นี้ก็ไม่สามารถจะแจ้งผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียนให้ท่าน ทราบได้ 

ดังนั้นการด าเนินการตามช่องทาง "" ร้องทุกข์  / ร้องเรียน "" ผู้ร้องต้องปฏิบัติดตามหรือยอมรับตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ใช้ถอ้ยค ำสุภำพ 

ระบุ วัน เดอืน ปี ที่รอ้งเรียน 
 

แจ้ง ชื่อที่อยู่ 

ของผร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และ

พยานบุคคล (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรียนที่ร้อง

ทุกข์ ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ 

ความเดือนร้อน หรือเสียหายอย่างไร 

ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือ

ชี้ช่องทางแจ้งแบะแส เกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาล

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ได้ชัดเจนเพียงพอ 

สามารถด าเนินการ 

ค าร้องทุกข์/ร้องเรียน สามารถส่ง

หนังสือ โดยตรง 

หรือช่องทาง Web site 

www.watkhaosuwan.com      



 
 
 

ผังร้องเรียน 

ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง 

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย 

เลขที่ 7  หมู่ที่ 5 ถนนวังหิน ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์ 

ส านักงานโรงเรียน  077 371 412 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 094 – 681 6248 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 094-415 9351 

ร้องทุกขผ์่าน Website 

www.watkhaosuwan.com      

ร้องทุกขผ์่าน e-mail address  

watkhaosuwan@hotmail.com 

mailto:watkhaosuwan@hotmail.com

