
1 
 

คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสกลนคร 

1. หลักการและเหตุผล 

   ตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ได้ก าหนดแนวทางการบริหารราชการของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการในการพัฒนาป ระเทศที่ยึดโยงกับป ระชาชนเป็ นหลัก ประกอบ กับระเบียบบ ริหารราชก าร

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 ที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดให้บริการประชาชนแบบบูรณาการทั้งด้านอาคาร

สถานที่ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันภัยพิบัติ และด้านการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนการ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วไป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

สกลนคร จึงได้จัดท าคู่มือ และแนวปฏิบัติในการรับข้อร้องเรียนจากผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีส่วนได้เสียทั่วไป ตลอดจน

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ เหมาะสม สามารถลดความขัดแย้ง และบริหารจัดการ

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานท่ีตั้ง  

   ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร บ้านเลขที่ 653 หมู่ 3 ต. พังขว้าง  อ.เมือง  จ. สกลนคร  47000 

3. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

   เป็นสื่อกลางในการรับเร่ืองร้องเรียนของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป ให้ค าปรึกษา  

แก้ปัญหา ให้ข้อเสนอแนะที่ เกี่ยวข้องกับการบริการ และจัดการศึกษา และเร่ืองอื่น ๆ ที่อยู่ ในขอบเขตอ านาจตาม

กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการดูแล คุ้มครองนักเรียน ตามนโยบาย MOE safety center 

4.2 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และผู้รับบริการของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมันในระบบการบริหาร 

จัดการของโรงเรียน สามารถลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกับประชาชน 

 4.3 เพื่อด าเนินงานตามหลักการบริหารราชการ และกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน 

      5. ค าจ ากัดความ   

5.1 เร่ืองร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียน การสอบถาม ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ การสอบถาม การร้องขอ

ข้อมูลต่าง ๆ  จากทางสถานศึกษา 

5.2 ผู้ร้อง หมายถึง นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คู่สัญญา ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่มีเร่ืองร้องเรียน 
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5.3 เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในการรับ

เร่ืองและด าเนินการตามขั้นตอน และระเบียบของทางราชการของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร 

5.4 กลุ่มงาน หมายถึง กลุ่มงานที่ตั้งขึ้นตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ 

สกลนคร 

5.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน 

5.6 ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน

และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนน้ัน ๆ 

5.7 ระดับเร่ืองร้องเรียน หมายถึง การจ าแนกระดับความส าคัญ และความยุ่งยากซับซ้อนของเร่ืองร้องเรียน 

ซึ่งมี 3 ระดับ คือ ระดับเล็กน้อย ระดับยุ่งยากปานกลาง  ระดับยุ่งยากซับซ้อนมาก 

5.8 ระยะเวลาในการด าเนินการ ถ้าเป็นระดับเล็กน้อย ใช้เวลา 3 วันท าการ นับจากวันที่รับเร่ืองร้องเรียน 

ระดับยุ่งยากปานกลาง ใช้เวลา 7 วันท าการนับจากวันที่รับเร่ือง ระดับยุ่งยากซับซ้อน 30 วันท าการนับจากวันรับเร่ือง  

 5.9 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการตามค าสั่งมอบหมายงาน

ของโรงเรียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 

      6. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

 6.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ติดต่อเจ้าหน้าที่งานสารบรรณของงานบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงาน หรือรอง

ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามความเหมาะสม 

 6.2 ร้องเรียนทางจดหมาย ส่งเอกสารหรือจดหมายข้อร้องเรียน ที่ห้องธุรการและงานสารบรรณ อาคารเรียน

หลังที่ 1 ชั้น 1 ด้านทิศตะวันออกของอาคารเรียน 

 6.3 ร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ส่งข้อความ ไฟล์เอกสาร รูปภาพ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่าน web bord 

ของโรงเรียนผ่านทาง www.cpsn.ac.th 

       7. ขั้นตอนการด าเนินการร้องเรียน 

   7.1 การพิจารณารับเร่ืองร้องเรียน เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน ในเบื้องต้นจะถือว่าเป็นความลับของทาง

ราชการ และจะรับไว้พิจารณา 3 กรณีเท่าน้ัน คือ 1) ร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากค าของผู้ร้องเรียน ลงลายมือชื่อ วัน 

เดือน ปี ที่ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน 2) กรณีร้องเรียนทางจดหมาย จดหมายร้องเรียนจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่  

และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  3) ถ้าในจดหมายร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ 

นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แต่ได้ระบุหลักฐานแวดล้อม ตลอดจนพยานบุคคลชัดเจนแน่นอน จึงจะ

รับข้อร้องเรียนน้ัน 

 7.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ 7.1 แล้วให้เสนอเร่ืองร้องเรียนผ่านผู้เกี่ยวข้องตามล าดับชั้นจน

เพื่อพิจารณา หากพิจารณาแล้วเป็นเร่ืองที่มีระดับเล็กน้อย เจ้าหน้าที่สามารถสร้างความเข้าใจ และตอบข้อสงสัย หรือ

แก้ปัญหาได้ ก็ให้แก้ปัญหาน้ันได้ทันที แล้วตอบกลับภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน 

http://www.cpsn.ac.th/
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7.3 ถ้าเร่ืองที่รับ น้ัน เป็นระดับยุ่งยากปานกลาง ให้เจ้าหน้าที่ที่รับเร่ืองตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอผ่าน

หัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อ านวยการประจ ากลุ่มงาน และผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อพิจารณาสั่งการ 

แก้ปัญหาภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่รับเร่ืองร้องเรียน 

7.4 ถ้าเป็นเร่ืองที่มีความยุ่งยากรุนแรง และซับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ที่รับเร่ือง เสนอเร่ืองผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน 

รองผู้อ านวยการประจ ากลุ่มงาน และผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ เพื่อให้ผู้อ านวยการเสนอ เร่ืองไปยังส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาให้นิติกรประจ าเขตพื้นที่ และผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรอง หากไม่มีมูลความ

จริงให้ยุติเร่ือง แต่ถ้าหากมีมูลความจริง ให้เสนอหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ประกอบ เพื่อให้มีการตั้งกรรมการ

สืบสวน และสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 30 วันท าการ นับจากวันที่รับเร่ืองร้องเรียน  

 
 
 
 


