
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้

กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มรประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอน
ปฎิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่าง
สม่ำเสมอ 

 
๒. การจัดตั้งศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบำบัดทุกบำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้ง
เบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนบ้านคำไฮหัว
ทุ่งประชาบำรุง จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ข้ึน ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมี
การเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมีให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ
และได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

 
๓. สถานที่ตั้ง 

           ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง หมู่ที  ๒๓ ถนนศรีจันทร์ ตำบลบ้านเป็ด 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
               เป็นศูนย์กลางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน 

๕. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศุนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติจามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกรายวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖. คำจำกัดความ 
           “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 



            “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนบ้าน
คำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 
             “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์ / ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น / คำชมเชย / การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
                 “ผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อ
ราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน / ร้องทุกข์/ การให้ข้อง
เสนอแนะ / การใช้ข้อคิดเห็น / การชมเชย/  การร้องขอข้อมูล 
             “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทางโทรศัพท์ / เว็บไซด์ / Facebook 

ประเภทข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 

๑. ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการ ต้องการให้ผู้
ให้บริการปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติ ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการ ความล่าช้า ข้อผิดพลาดใน
การ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้คำพูด การดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
๒. ข้อร้องเรียนประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง ข้อที่พึงพอใจในด้านการบริการวิชาการ ต้องการให้ผู้
บริการแก้ไขในด้านหลักสูตร การบริหารจัดการไม่โปร่งใส ระบบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

ความรุนแรงข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 

๑. ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ผลกระทบ
ภาพลักษณ์เสีอมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้
บริการ 
๒. ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบิการ ที่สร้างความไม่พึงพอใจสำหรับ
ผู้รับบริการ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากท่ีอ่ืน 
๓. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนอาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
การมีอคติต่อเจ้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วยบุคคลของผู้รับบริการ 
 

๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
 
              
 

                                                                                                                               

                                                                                                                                

 

 

                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                        

 

           ข้อร้องเรียนการให้บริการ  

             ที่มีความรุนแรงน้อย   

                                                                                                                                    

                                                                                                                                           
ข้อร้องเรียนการให้บริการ 

                                                                                                สั่งการ                                
และประเภทอ่ืน ๆ ที่มีความ 

                                                                                                                                          
รุนแรงมากหรือปานกลาง 

กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียน 

ดว้ยตนเอง/แบบฟอรม์ 

จดหมาย 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

กระดานขา่ว

 

เจา้หนา้ที่ธุรการผูป้ฏิบตัิงาน

ระดบัฝ่าย/งานรบัขอ้รอ้งเรยีน 

E-mail 

Facebook 

กล่องรบัความคิดเห็น 

โทรศพัทส์ายตรงผูอ้  านวยการ 

ผูป้ฏิบตัิงานแยกประเภทขอ้

รอ้งเรียน 

ผูป้ฏิบตัิงาน 

ปรบัปรุงแกใ้ขทนัที 



   

                                                แจ้งกลับ/ปันทึกข้อมูล 

 

สั่งการ       

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                          

              

 

 

 

 

 

  

 

ผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ หวัหนา้ฝ่าย/งาน 

พิจารณาและหาแนวทางแกใ้ขขอ้รอ้งเรียน 

 

ผู้รับบริการ 

รองผูอ้  านวยการ ผูอ้  านวยการ 

พิจารณาขอ้รอ้งเรยีน/สั่งการปรบัปรุงแกใ้ข 

ข้ันตอนการรับข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

ด า
เน
ินก
าร
ให
แ้ล
ว้เส

รจ็
ภา
ยใ
น 
2 ว

นัท
 าก
าร

 

รบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

ฝ่าย/งาน รบัทราบค าสั่งการ 

ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะและน าไปปฏิบตัิ 

 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สั่งการ 

 

 

 

 

สรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

เสนอผูบ้รหิาร 

 

 

 

 

 

บนัทึกขอ้คิดเห็นและขอ้เสอนแนะ 

 

 

ช่องทางการรบั 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

Face book                                     

-จดหมาย 

-โทรศพัท/์โทรสาร 

-กระดานข่าว เว็บไซต ์

                        ฯลฯ 



                                                                                                                                 

                                                                                                                                

                                                                                                                                

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                            การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน 
                            ๘.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน 
                            ๘.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 
                            ๘.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน 
 
 
 
 
 

๑o. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ 
             ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง 
ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 
 

 
ช่องทาง 

ความถี่                              
ในการตรวจสอบ                     

ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ                      
รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์                
เพ่ือประสานหาทางแก้ใข

ปัญหา 

 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

วันเวลาราชการ ภายใน ๓ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
http://www.kumhai.kkzone1.com 

ทุกวัน ภายใน ๓ วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Facebook 
โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 

ทุกวัน ภายใน ๓ วันทำการ  

ร้องเรียนทางจดหมาย จ่าหน้าซองถึง 
โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 
 หมู่ ๒๓  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง
ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์  ๔oooo 
 

ทุกวัน ภายใน ๓ วันทำการ  

กล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน ๓ วันทำการ  

http://www.kumhai.kkzone1.com/


โทรศัพท์ o๔๓-๒๓๗-๗๖๒ ทุกวัน ภายใน ๓ วันทำการ  
 
๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
            ๑๑.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ 
เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ 
           ๑๑.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทีกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 
           ๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ 
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
           ๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น 
การขอ 
หลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรียน เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหาร 
เพ่ือ 
สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื่องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
         ๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง  ให้ 
ดำเนินการประสานหน่วยงานภานนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ใขปัญหาต่อไป 
         ๑๒.๔  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปรง
ใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความ  เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 
 
๑๓. การติดตามแก้ใขปัญหาข้อร้องเรียน 
         ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน  ๕  วันทำการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์
การปฏิบัติ 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 
๑๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

๑๔.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 



๑๔.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อ              
ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ใข  ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร  
ต่อไป 
 
๑๕. มาตรฐานงาน 

การดำเนินการแก้ใขข้อร้องเรียน  /  ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภานในระยะเวลาที่กำหนด  กรณีได้รับเรื่อง 
ร้องเรียน  /  ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง   ดำเนินการ
ตรวจสอบและ 
พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการแก้ใขปัญหาข้อร้องเรียน  /  ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน  
๑๕  วัน 
ทำการ 
 
๑๖.  แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน  /  ร้องทุกข์ 
 
๑๗. จัดทำโดย 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน 

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 

 ข้าพเจ้า...........................................................................................................................................อายุ
.....................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่...............ตำบล.........................อำเภอ................................... .....จังหวัด
....................................... 

ขอร้องทุกข์ - ร้องเรียน แก่ท่าน เนื่องจาก
.....................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

 เพ่ือให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา  ดังนี้
............................................................................... ......................... 

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

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

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

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

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

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

        ขอแสดงความนับถือ 

       ลงชื่อ..............................................ผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน 



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

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

 

 

 
  


