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คำนำ 

 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงเรียนวัดพุทธบูชาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง            

การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนวัดพุทธบูชา ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียน

จนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 

จำเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
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สารบัญ 
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คำนำ 

สารบัญ 

หลักการและเหตุผล          1  
การจดัตั้งศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนวัดพุทธบูชา     4 
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ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน         8 
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คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนวัดพุทธบูชา 

 
1. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ได้กำหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ  
 
2. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนวดัพุทธบูชา 

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัดพุทธบูชา จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณี
การร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้
ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  

 
3. สถานที่ตั้ง 

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวดัพุทธบูชา เลขที่ 218 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ
กรุงเทพมหานคร 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา     
ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน  
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5. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนวดัพทุธ

บูชา มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
2. เพื่อให้มัน่ใจวา่ได้มกีารปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดัการข้อร้องเรียน/

ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้อยา่งสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  
 
6. คำจำกัดความ  

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทัว่ไป 
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการ

ดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรยีนวัดพุทธบูชา  
“การจดัการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลมุถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/  

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
  

“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทกุข/์การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้อง
ขอข้อมูล  

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน / รอ้งทุกข์” หมายถึง ช่องทางตา่ง ๆ ที่ใชใ้นการรับเรื่องรอ้งเรียน / ร้อง
ทุกข์ เช่น ติดต่อดว้ยตนเอง / ตดิต่อทางโทรศัพท์ / เว็บไซต์/ Face Book  
 
ประเภทข้อร้องเรียน  

1. ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการต้องการให้ผู้ให้บริการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการ ความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ 
การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้คำพูด การดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

2. ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในดา้นการบรกิารวิชาการต้องการให้ผู้ให้บริการ
แก้ไขในด้านหลักสูตร การบริหารจดัการไม่โปร่งใส ระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  
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ความรุนแรงข้อร้องเรียน  
1. ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่างมาก  และเป็นเรื่องที่ผลกระทบ

ภาพลักษณ์ เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลให้ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการ  

2. ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สร้างความไม่พึงพอใจสาหรับ
ผู้รับบริการ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากที่อื่น  

3. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนอาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การมีอคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ  
 
7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถงึ วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /รอ้งทุกข ์ 
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9. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจดัการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน  
8.1 จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน  
8.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ประจำศูนย ์ 
8.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งโรงเรียนวดัพุทธบูชา เพื่อความสะดวกในการประสานงาน  

 
10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ  

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ          

โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี ้

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อประสาน

หาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์

วันเวลาราชการ ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์ 
http://www.wpb.ac.th 

https://moesafetycenter.com 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Facebook  
เพจโรงเรียนวัดพุทธบูชา 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทางจดหมาย จา่หน้าซองถึง 
โรงเรียนวัดพุทธบูชา                     
เลขที่ 218 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

กล่องรับความคดิเห็น ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

โทรศัพท์สายตรง 
ผู้อำนวยการ 099 951 4316 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

 

http://www.wpb.ac.th/
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ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 

นายพงษ์ศักดิ์  เกียรตกิารค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โทรศัพท์ 099-951-4316 

E- mail pongsak.keat@wpb.ac.th 

 

 

นางสาวดวงกมล  กลิ่นดี  รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารวิชาการ 

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

โทรศัพท์ 081–700-8104 

E- mail duangkamon.klin@wpb.ac.th 

 

 

นางสาวสุรรีัตน์  กองขันท์ รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานบุคคล 

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ   

โทรศัพท์ 096-951-9469 

E- mail sureerat.kong@wpb.ac.th 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิษฎา  พิมพรม    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ   

โทรศัพท์ 063-946-3993 

E- mail chanisada.phim@wpb.ac.th 

 

 

นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์ รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ   

โทรศัพท์ 085-156-3089 

E- mail jarukit.sitt@wpb.ac.th 
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11. การบันทึกข้อร้องเรียน  
11.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ  
11.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าทีต่้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ

ร้องเรียน / รอ้งทุกข์  
 
12. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์และการแจ้งผู้ร้องเรียน / รอ้งทุกข์ทราบ  

12.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที  

12.2 ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การ
ขอหลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรพัยากรนักเรียน เป็นต้น จดัทำบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหาร
เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

12.3 ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนวัดพทุธบูชา ใหด้ำเนินการประสาน
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพือ่ให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป  

12.4 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณ ีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จดัทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป  
 
13. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 5 วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะ
ได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป  
 
14. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ  

14.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผูบ้ริหารทราบทุกเดือน  
14.2 ใหร้วบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจดัการขอ้

ร้องเรียน / รอ้งทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป  
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15. มาตรฐานงาน  
การดำเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีได้รับเรือ่ง

ร้องเรียน / รอ้งทุกข์ ใหศู้นย์รับเรื่องราวร้องทุกขโ์รงเรียนวัดพุทธบูชา ดำเนินการตรวจสอบและพจิารณาส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ใหแ้ล้วเสร็จภายใน 15 วัน ทำการ  
 
16. แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข ์ 
 
17. จัดทำโดย  

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขโ์รงเรียนวัดพุทธบูชา 
ศูนย ์MOE Safety Center โรงเรียนวัดพทุธบูชา 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ –ร้องเรียน 
โรงเรียนวัดพุทธบูชา 

 
เขียนที่.............................................................  

วันที่................เดือน..............................พ.ศ. ...............  
 
เรียน ผู้อานวยการโรงเรยีนวัดพุทธบูชา 
  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อายุ..........................ปี 
อยู่บ้านเลขที.่.............หมูท่ี่........... แขวง..................................เขต..............................จังหวัด.................................
ขอร้องทุกข ์– ร้องเรียน แก่ท่าน เน่ืองจาก  
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
 

เพื่อให้ดำเนินการชว่ยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ  
(ลงชื่อ).............................................................ผู้รอ้งทุกข์ / ร้องเรียน  
        (............................................................)  

                  หมายเลขโทรศัพท.์............................................................... 

 


