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คาํนาํ 

คู#มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร5องทุกข9ของโรงเรียนบ)านเหล-านาดี ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปBนแนวทางการดําเนินการจัดการข5อ

ร5องเรียนของศูนย9 รับเรื่องราวร5องทุกข9โรงเรียน โรงเรียนบ5านเหล#านาดี ทั้งนี้การจัดการข5อร5องเรียนจนได5ข5อยุติ ให5มีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ ต5องการและความคาดหวังของ ผู5รับบริการจําเปBนจะต5องมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปBนมาตรฐานเดียวกัน  

โรงเรียนบ)านเหล-านาดี  

คู่มือการปฏิบติังานรับเรื3องราวร้องทุกข ์ศูนยรั์บเรื3องราวร้องทุกขโ์รงเรียนบา้นเหล่านาดี  

1. หลกัการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว#าด5วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ5านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได5กําหนดแนวทาง ปฏิบัติราชการ มุ#งให5เกิดประโยชน9

สุขแก#ประชาชน โดยยึดประชาชนเปBนศูนย9กลาง เพื่อตอบสนองความต5องการของ ประชาชนให5เกิดความผาสุกและความเปBนอยู#ที่ดีของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต#องานบริการที่มีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ5มค#าในการให5บริการ ไม#มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปBน มีการ

ปรับปรุงภารกิจให5ทันต#อสถานการณ9 ประชาชนได5รับการอํานวยความสะดวกและได5รับการตอบสนองความต5องการ และมีการประเมินผล

การให5บริการ อย-างสม-ําเสมอ  

2. การจดัตั(งศูนยรั์บเรื2องราวร้องทุกขโ์รงเรียนบา้นเหล่านาดี  

เพื่อให5การบริหารระบบราชการเปBนไปด5วยความถูกต5อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู#กับการพัฒนาบําบัดทุกข9 บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแก5ไข

ปbญหาความเดือดร5อนของประชาชน ได5อย#างมีประสิทธิภาพ ด5วยความรวดเร็ว ประสบผลสําเร็จอย#างเปBนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปBนศูนย9รับแจ5ง

เบาะแสการทุจริต หรือไม#ได5รับความเปBนธรรมจากการ ปฏิบัติงานของเจ5าหน5าที่ โรงเรียนบ5านเหล#านาด ีจึงได5จัดตั้งศูนย9รับเรื่องราวร5องทุกข9 

ขึ้น ซึ่งในกรณีการร5องเรียนที่ เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว5เปBนความลับและปกปeดชื่อผู5ร5องเรียน เพื่อมิให5ผู5ร5องเรียนได5รับ 

ผลกระทบและได5รับความเดือดร5อนจากการร5องเรียน  

3. สถานที2ตั3ง  

โรงเรียนบา้นเหล่านาดี ต.บา้นหวา้ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 

4. หนา้ที2ความรับผดิชอบ  

เปBนศูนย9กลางในการรับเรื่องราวร5องทุกข9 และให5บริการข5อมูลข#าวสาร ให5คําปรึกษา รับเรื่องปbญหาความ ต5องการและข5อเสนอแนะของ

ผู5ปกครองนักเรียนและประชาชน  



5. วตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อให5การดําเนินงานจัดการข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9 ของศูนย9รับเรื่องราวร5องทุกข9โรงเรียนบ5านเหล#านาด ีมีขั้นตอน / กระบวนการ และ

แนวทางในการปฏิบัติงานเปBนมาตรฐานเดียวกัน  

2. เพื่อให5มั่นใจว#าได5มีการปฏิบัติตามข5อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ9เกี่ยวกับการจัดการข5อร5องเรียน/ร5อง ทุกข9 ที่กําหนดไว5อย#างสม#ําเสมอและ

มีประสิทธิภาพ  

ตั้งอยู# ณ โรงเรียนบ.านเหล2านาด ีหมู#ที่ 1 บ5านเหล#านาด ีตําบลบ5านหว5า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก#น 40000  

6 คาํจาํกดัความ  

“ผู5รับบริการ” หมายถึง ผู5ที่มารับบริการจากส#วนราชการและประชาชนทั่วไป “ผมู5ีส#วนได5เสีย”หมายถึงผู5ที่ได5รับผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและทางอ5อมจากการดําเนินการของส#วนราชการเช#นผู5ปกครองนักเรียนและประชาชนใน โรงเรียนบ5านเหล#า

นาด ี

        “การจัดการข5อร5องเรียน”มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข5อร5องเรียน/ร5องทุกข/9ข5อเสนอแนะ/ข5อคดิเห็น/คําชมเชย/การ

สอบถามหรือการร5องขอข5อมูล“ผู5ร5องเรียน/ร5องทุกข9” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู5มีส#วนได5เสียที่มาติดต#อราชการผ#านช#องทางต#าง ๆ โดย

วัตถุประสงค9ครอบคลุมการร5องเรียน/ร5องทุกข9/การให5ข5อเสนอแนะ/การให5ข5อคิดเห็น/การชมเชย/การร5องขอข5อมูล“ช#องทางการรับข5อ

ร5องเรียน/ร5องทุกข”9 หมายถึง ช#องทางต#างๆที่ใช5ในการรับเรื่องร5องเรียน/ร5องทุกข9เช#นติดต#อด5วยตนเอง/ติดต#อทางโทรศัพท9/เว็บไซต/9 

FaceBook  

ประเภทขอ้ร้องเรียน  

1. ข5อร5องเรียนการให5บริการ หมายถึง ข5อไม#พึงพอใจด5านการให5บริการวชิาการต5องการให5ผู5ให5บริการ ปรับปรุงแก5ไขการปฏิบัติงาน ได5แก# 

ความไม#สะดวกในการรับบริการ ความล#าช5า ข5อผิดพลาดในการให5บริการ การ เลือกปฏิบัติกับผู5รับบริการ การใช5คําพูด การดูแลต5อนรับ การ

ควบคุมอารมณ9ของผู5ปฏิบัติงาน เปBนต5น  

2. ข5อร5องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข5อที่ไม#พึงใจในด5านการบริการวิชาการต5องการให5ผู5ให5บริการแก5ไข ในด5านหลักสูตร การบริหารจัดการ

ไม#โปร#งใส ระบบการปฏิบัติงานของเจ5าหน5าที่ เปBนต5น  

ความรุนแรงขอ้ร้องเรียน  

1. ระดับรุนแรงมาก เปBนข5อร5องเรียนผู5รับบริการไม#พึงพอใจอย#างมาก และเปBนเรื่องที่ผลกระทบภาพลักษณ9 เสื่อมเสียชื่อเสียงองค9กร มี

ผลกระทบอย#างรุนแรงส#งผลให5ผู5รับบริการตัดสินใจไม#เลือกใช5บริการ 

2. ระดับรุนแรงปานกลาง เปBนข5อร5องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สร5างความไม#พึงพอใจสาหรบัผู5รับบริการ หากปล#อยทิ้งไว5จะทําให5ผู5รับบริการ

เลือกใช5บริการจากที่อื่น 3. ระดับรุนแรงเล็กน5อย เปBนข5อร5องเรียนอาจจะเกิดจากการได5รับข5อมูลไม#ครบถ5วนสมบูรณ9 การมีอคติต#อ เจ5าหน5าที่ 

ซึ่งเปBนปbจจัยส#วนบุคคลของผู5รับบริการ 
 



7. ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ  

เปeดให5บริการวันจันทร9 ถึง วันศุกร9 (ยกเว5นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต#เวลา 08.30 – 16.30 น.  

8. แผนผงักระบวนการจดัการเรื2องร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 





 

 

9. ขั3นตอนการปฏิบติังาน  

การแต#งตั้งผู5รับผิดชอบจัดการข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9 ของหน#วยงาน 

9.1 จัดตั้งศูนย9 / จุดรับข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9 ของประชาชน 

9.2 จัดทําคําสั่งแต-งตั้งเจ)าหน)าที่ประจําศูนยB 

9.3 แจ5งผู5รับผิดชอบตามคําสั่งโรงเรียนบ5านเหล#านาดเีพื่อความสะดวกในการประสานงาน  



10. การรับและตรวจสอบขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์จากช่องทางต่าง ๆ  

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9 ที่เข5ามายังหน#วยงานจากช#องทางต#าง ๆ โดยม ีข)อปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้  

ช-องทาง  
ความถี่ในการ

ตรวจสอบช-องทาง  
ระยะเวลาดําเนินการรับข)อร5องเรียน/ร5อง

ทุกข9 เพื่อประสาน หาทางแก)ไขปLญหา  
หมาย

เหตุ  

ร5องเรียนด5วยตนเอง ณ ศูนยBรับเรื่องราวร)องทุกขB  วันเวลาราชการ  ภายใน 1 วันทําการ   

ร)องเรียนผ-านเว็บไซตB  

http://kdk.kkzone1.go.th/  

 

ทุกวัน  ภายใน 1 วันทําการ   

ร5องเรียนทาง FaceBook โรงเรียนบ5านเหล#านาด ี ทุกวัน  ภายใน 1 วันทําการ   

ร5องเรียนทางจดหมาย จ-าหน)าซองถึง  

โรงเรียนบ5านเหล#านาด ีหมู#ที่ 1 ตำบลบ5านหว5า อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก#น 40000  

ทุกวัน  ภายใน 1 วันทําการ   

กล-องรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

โทรศัพท9สายตรงผู5อํานวยการ โรงเรียน  

089-711-9879 

ทุกวัน  ภายใน 1 วันทําการ  วา่ที&ร้อยตรี มานพ อานจนัทึก 



11. การบันทึกข5อร5องเรียน 

11.1 กรอกแบบฟอร9มบันทึกข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9 โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู# หมายเลขโทรศัพท9 ติดต#อ เรื่องร5องเรียน/ร5องทุกข9 

และสถานที่เกิดเหต ุ11.2 ทุกช#องทางที่มีการร5องเรียน เจ5าหน5าที่ต5องบันทึกข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9 ลงสมุดบันทึกข5อร5องเรียน/ ร&องทุกข-  

12. การประสานหน่วยงานเพื2อแกปั้ญหาขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์และการแจง้ผูร้้องเรียน / ร้องทุกขท์ราบ  

12.1 กรณีเปBนการขอข5อมูลข#าวสาร ประสานหน#วยงานผู5ครอบครองเอกสาร เจ5าหน5าที่ที่เกี่ยวข5อง เพื่อให5 ข)อมูลแก-ผู)ร)องขอได)ทันท ี 

12.2 ข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9 ที่เปBนการร5องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให5บริการของหน#วยงาน เช#น การขอ หลักฐานทางการศึกษา การเก็บ

เงินระดมทรพัยากรนักเรียน เปBนต5น จัดทําบันทึกข5อความเสนอไปยังผู5บริหารเพื่อสั่ง การหน#วยงานที่เกี่ยวข5อง โดยเบื้องต5นอาจโทรศัพท9แจ5ง

ไปยังหน#วยงานที่เกี่ยวข5อง  

12.3 ข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9 ที่ไม#อยู#ในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ5านเหล#านาด ี ให5ดําเนินการประสาน หน#วยงานภายนอกที่เกี่ยวข5อง 

เพื่อให5เกิดความรวดเร็วและถูกต5อง ในการแก5ไขปbญหาต#อไป  

12.4 ข5อร5องเรียนที่ส#งผลกระทบต#อหน#วยงาน เช#น กรณี ผู5ร5องเรียนทําหนังสือร5องเรียนความไม#โปร#งใสใน การจัดซื้อจัดจ5าง ให5เจ5าหน5าที่จัดทํา

บันทึกข5อความเพื่อเสนอผู5บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน#วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจ5งผู5ร5องเรียนทราบ ต#อไป  

13. การติดตามแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน  

ให5หน#วยงานที่เกี่ยวข5องรายงานผลการดําเนินการให5ทราบภายใน 5 วันทําการ เพื่อเจ5าหน5าที่ศูนย9ฯ จะได5 แจ)งให)ผู)ร)องเรียนทราบ ต-อไป  

14. การรายงานผลการดาํเนินการใหผู้บ้ริหารทราบ  

14.1 ให5รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข5อร5องเรียน/ร5องทุกข9 ให5ผู5บริหารทราบทุกเดือน  

14.2 ให5รวบรวมรายงานสรุปข5อร5องเรียนหลังจากสิ้นป�งบประมาณ เพื่อนาํมาวิเคราะห9การจัดการข5อ ร5องเรียน / ร5องทุกข9 ในภาพรวมของ

หน#วยงาน เพื่อใช5เปBนแนวทางในการแก5ไข ปรับปรุง พัฒนา องค9กร ต#อไป  

15. มาตรฐานงาน  

การดําเนินการแก5ไขข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9 ให5แล5วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีได5รับเรื่อง ร5องเรียน / ร5องทุกข9 ให5ศูนย9รับเรื่องราว

ร5องทุกข9โรงเรียนบ5านเอราวัณ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส#งเรื่องให5 หน#วยงานที่เกี่ยวข5อง  

ดําเนินการแก5ไขปbญหาข5อร5องเรียน / ร5องทุกข9ให5แล5วเสร็จภายใน 15 วัน ทําการ  

16. แบบฟอร์ม  

แบบฟอร9มใบรับแจ5งเหตุเรื่องราวร5องเรียน / ร5องทุกข9  



17. จดัทาํโดย  

ศูนย9รับเรื่องราวร5องทุกข9โรงเรียนบ5านเหล#านาด ี 

 


