
 
.

คู่มือปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

โรงเรียนบ้านแซรไปร   
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ค าน า 

         คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของของกลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านแซรไปร  โดยคู่มือการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวได้กําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดําเนินการข้ันตอน กระบวนกา ระยะเวลา
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนบ้านแซรไปร ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จอข้อร้องเรียนของผู้รับ 
บริการ ได้ข้อยุติและให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            โรงเรียนบ้านแซรไปร  



สารบัญ 
เรื่อง                                                หน้า 
หลักการและเหตุผล         1 
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ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน        1 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน       3 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ      4 
การบันทึกข้อร้องเรียน         4 
การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน        4 
หลักเกณฑ์วัธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ    5 
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน       5 
การรายงานผลการดําเนินการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ     6 
มาตรฐานงาน          6 
ภาคผนวก 
ระเบียบสํานกนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนบ้านแซรไปร 

๑. หลักการและเหตุผล 
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๕» 
ได้กําหนด แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน 
เกินความจําเป็น มีการปรับปรุง ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การ
บริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บําบัดทุกข ์บํารุงสุข 
ตลอดจนดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เก่ียวกับการดําเนินการในการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบ้านแซรไปร  จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นเพ่ือแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนบ้านแซรไปร  ขึ้น 

๒. ทีต่ั้งของงานวินัยและนิติการ 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านแซรไปร  ตั้ง อยู่ ณ โรงเรียนบ้านแซรไปร  หมู่ที่ ๔ ตําบลไพร
พัฒนา  อําเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๔๐ 

๓. ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน 
      งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โคยมีผู้รับชอบในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ
โรงเรียนบ้านแซรไปร  ดังโครงสร้างขอบข่ายภารกิจงาน ของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านแซรไปร   
ที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    (๑) งานธุรการ 
        - งานรับหนังสือราชการ 
        - งานส่งหนังสือราชการ 
        - งานจัดทําหนังสือราชการ 
        - งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
        - งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    (๒) งานวางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหน่ง และวิทยฐานะ 
        - งานวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากําลัง 
        - งานกําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะ 
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(๓) งานสรรหาและบรรจแต่งตั้ง 
    - งานสรรหาและบรรจ ุ
    - งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - งานออกจากราชการ 
(๔) งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    - งานบําเหน็จความชอบ 
    - งานทะเบียนประวัติ 
    - งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(๕) งานพัฒนาบุคคล 
    - งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
    - งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    - งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(๖) งานวินัยและนิติการ 
    - งานวินัย 
    - งานอุทธรณแ์ละร้องทุกข์ 
    - งานกฎหมาย และการดําเนินคดีของรัฐ 
(๗) งานเลขานุการ โรงเรียนบ้านแซรไปร   

๔. วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ของโรงเรียนบ้านแซรไปร  มีขัน้ตอน / กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    ๒. เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 
๕. ค าจ ากัดความ 
   “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
   “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม          
จากการดําเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
   “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
   “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ  
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/
การร้องขอข้อมูล 
   “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น 
ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์โรงเรียน/Facebook/E-mail/ไปรษณีย์ 
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๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

๑. ร้องเรียนทาง E-mail 

๒. ร้องเรียนโดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
  ๐๘๖ ๘๖๘ ๘๕๓๙ 
 

๔. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 
http://bansraepraischool.com/ 
 

๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

รับเรื่องร้องเรียน 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ผู้อํานวยการโรงเรียน 
บ้านแซรไปร  (๑๕ วัน ) 

ยุติ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน 
ทราบ 

ไม่ยุติ 

ไม่ยุติ นําเสนอ สพป.ศก.๓ 
 พิจารณาข้อร้องเรียน 

โรงเรียนบ้านแซรไปร  ดําเนินการตาม  
มติ สพป.ศก.๓ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหาร/แจ้งผู้ร้องเรียน 
/ร้องทุกข์   ทราบ 

http://bansraepraischool.com/
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๗. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดย
มีข้อปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้่ 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ทุกครั้งที่มีการ 
ร้องเรียน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพ่ือประสานหาทางแก้ไข 
ปัญหา 
ภายใน ๑ วันทําการ 

ช่องทาง 

 ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ณ โรงเรียนบ้านแซรไปร  
ผ่านตู้แสดงความคิดเห็น 
  
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 
http://bansraepraisch
ool.com/ 
ร้องเรียนผ่าน E-mail  
ของโรงเรียนบ้านแซรไปร   
 ร้องเรียนเป็นหนังสือ 
ส่งผ่านมาทางไปรษณีย์ 
 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐๘๖ ๘๖๘ ๘๕๓๙  

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ 

ทุกวัน 

ทุกวัน 

ทุกวัน 

ภายใน ๑ วันทําการ 

ภายใน ๑ วันทําการ 

ภายใน ๑ วันทําการ 

หมายเหตุ 

๘. การบันทึกข้อร้องเรียน 
  ๘.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
  ๘.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 

๙. การรับ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
    ๑) เจ้าหน้าทีต่้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียน โดย
ละเอียด 
    ๒) สรุป ประเด็นการร้องเรียนโดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

http://bansraepraischool.com/
http://bansraepraischool.com/
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       ๓) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือการเอา
ใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย 
       ๔) เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน 
และพยานที่เก่ียวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๑ และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น 
       ๕) เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อ
ผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายสําเนาคําร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   แต่หากเป็นการ
กล่าวหาในเรื่องทีเ่ป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งสําเนาคําร้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อคํารอ้งแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา 
“ลับ”ในเอกสารทุกแผ่น 
       ๖) เมื่ออ่านคําร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องน่าเชื่อถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์
มาด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง เพราะบางครั้งอาจมี
การแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อน  ควรถามว่า 
ท่านได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น แล้วรีบจบการสนทนา 

๑๐. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
   ๑๐.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
   ๑๐.๒ ข้อร้องเรียน ทีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การใช้วาจา 
ไม่สุภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กริยา มารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอํานวยความสะดวกต่างๆ  
เป็นต้น จัดทําบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพทแจ้ง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๐.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต ๓ ให้ดําเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
   ๑๐.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทําหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ ไปยังหน่วย 
งานทีร่ับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องรียนทราบต่อไป 

๑๑. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
             ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๓๐ วันทําการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ 
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
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๑๒. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
   ๑๒.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
   ๑๒.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะห์การจัดการ 
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองคก์ร ต่อไป 

๑๓. มาตรฐานงาน 
   การดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน 
ให้งานวินัยและนิติการ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทําการ 



-7- 

ภาคผนวก 
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