
 
 
 
 
 
 



 
1.ความหมาย   

การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร2องทุกข6 ร2องเรียน มีความสำคัญสำหรับส=วนราชการหน=วยงาน ต=างๆ มา

ตั้งแต=อดีตจนถึงปGจจุบัน เพราะในการบริหารราชการ หรือการให2บริการของส=วนราชการนั้นผลงานจะเปMนสิ่งท่ี

ประชาชนพึงพอใจหรือไม=ขึ้นอยู=กับการปฏิบัติหน2าที่ของเจ2าหน2าที่ของเจ2าหน2าที่ของส=วนราชการ หน=วยงานต=างๆ 

ซึ่งการแสดงออกโดยผ=านกระบวนการร2องทุกข6 ร2องเรียน ให2ข2อเสนอแนะสามารถเปMนเครื่องชี้วัดการปฏิบัติงาน 

หากส=วนราชการหรือหน=วยงานใดปฏิบัติงานเปMนที่พึงพอใจของประชาชนมาก ย=อมมี โอกาสถูกตำหนิติเตียนจาก

ประชาชนน2อยย=อมมีโอกาสได2รับการตำหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื ่อง ร2องทุกข6 ร2องเรียน 

ข2อเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของส=วนราชการและหน=วยงานต=างๆ แล2ว ยังมีเรื่องร2องทุกข6 

ร2องเรียนของประชาชนที่เกิดจากความไม=เปMนธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาท ระหว=างประชาชนด2วยกันเอง 

ซึ่งโรงเรียนยางซ2ายพิทยาคม มีอำนาจหน2าที่ตามพระราชกฤษฎีกาว=าด2วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการ

บ2านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในกรณีที่ส=วนราชการ ได2รับคำร2องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ราชการ อุปสรรค ความยุ=งยาก หรือปGญหาอื่น ใดจากบุคคลใด โดยมีข2อมูลสาระตามสมควรให2เปMนหน2าที่ของส=วน

ราชการน้ันท่ีจะต2องพิจารณาดำเนินการให2ลุล=วงไป    

เพื ่อให2การพิจารณาความหมายของเรื ่องร2องทุกข6 ร2องเรียน ชัดเจนยิ ่งขึ ้น จึงแบ=งแยกพิจารณา 

ความหมายของคำว=า “เร่ืองราวร2องทุกข6 ร2องเรียน” ไว2 2 ประการ คือ    

“เรื่องร2องทุกข6 ร2องเรียนข2าราชการ” หมายถึง เรื่องราวที่ข2าราชการเปMนผู2ถูกร2องเรียนเนื่องจากการ

ปฏิบัติหน2าท่ีหรือปฏิบัติตน   

“เรื่องร2องทุกข6 ร2องเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวที่ผู2ร2องเรียนประสงค6ให2ได2รับการปลดเปลื้อง

ความทุกข6ที่ตนได2รับ หรือเปMนเรื่องที่ผู2ร2องเรียนหรือผู2อื่น หรือสาธารณชนได2รับความเสียหายและรวมถึงความ

ขัดแย2งระหว=างประชาชนกับประชาชน  

 

2. ขอบเขต หลักท่ัวไปในการดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองราวร@องทุกขB ร@องเรียน   
การดำเนินการแก2ไขปGญหาเรื่องร2องทุกข6 ร2องเรียน ในระดับโรงเรียนได2นำแนวทางการดำเนินการของ

กระทรวงศึกษาธิการและตามพระราชกฤษฎีกาวาด2วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ2านเมืองที่ดีมาใช2ซึ่งมี

สาระสำคัญคือ    
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2.1 ลักษณะของเร่ืองราวร2องทุกข6 ร2องเรียนข2าราชการ    

(1) เปMนเรื่องที่มีผู2ร2องทุกข6ได2รับความเดือดร2อน หรือเสียหายหรืออาจเดือดร2อนหรือเสียหายโดย

มิอาจหลีกเล่ียงได2    

(2) ความเดือดร2อน หรือความเสียหายที่ว=านั้น เนื่องมาจากเจ2าหน2าที่ละเลยต=อหน2าที่ ตามท่ี

กฎหมายกำหนดให2ต2องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน2าที่ดังกล=าวล=าช2าเกินสมควร กระทำการนอกเหนืออำนาจหน2าที่หรือ

ขัดหรือไม=ถูกต2องตามกฎหมาย กระทำการไม=ถูกต2องตามขั้นตอน หรือ วิธีการอันเปMนสาระสำคัญที่กำหนดไว2

สำหรับการน้ัน กระทำการไม=สุจริต หรือโดยไม=มีเหตุผลอันสมควร   

2.2 ลักษณะของเร่ืองราวร2องทุกข6 ร2องเรียนของประชาชน    

เปMนเรื่องท่ีผู2ร2องได2รับความเดือดร2อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร2อนหรือเสียหาย โดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได2 ไม=ว=าจะมีคู=กรณีหรือไม=มีคู=กรณีก็ตาม และได2มาร2องเรียนหรือร2องขอเพื่อให2โรงเรียนยางซ2ายพิทยาคม 

แก2ไขปGญหาความเดือดร2อนหรือช=วยเหลือ ไม=ว=าจะเปMนด2วยวาจาหรือลายลักษณ6อักษร รวมถึงเรื ่องร2องทุกข6 

ร2องเรียน ที่ส=วนราชการอื่นขอให2โรงเรียนยางซ2ายพิทยาคม ดำเนินการแก2ไขปGญหาตามอำนาจหน2าที่ หรือสามารถ

ประสานให2หน=วยงานท่ีมีอำนาจหน2าท่ีโดยตรงดำเนินการต=อไปได2  

 

3. แนวทางการดำเนินงานของศูนย5บริการรับเรื่องร:องเรียนของโรงเรียนยางซ:ายพิทยาคม  

(1) ส=วนรับเรื่อง ทำหน2าที่รับเรื่องร2องเรียน ร2องทุกข6 ข2อเสนอแนะ จัดทำทะเบียนรับ เรื่องร2อง

ทุกข6 เพ่ือเสนอผู2บริหารพิจารณาส่ังการ    

  (2) ส=วนวิเคราะห6 ติดตาม และประสานงาน ทำหน2าท่ีในการวิเคราะห6และประเมินเร่ือง ร2องทุกข6 

พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแก2ไขปGญหาเรื่องร2องเรียน ร2องทุกข6ต=อผู2บริหารและจัดทำรายงานแจ2ง ผู2ร2องเรียนให2

ทราบเก่ียวกับผลการปฏิบัติตามคำร2องเรียน ร2องทุกข6    

(3) ส=วนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหน=วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วทำหน2าที่ให2ความช=วยเหลือเรื่อง

สำคัญเร=งด=วนทั้งเรื่องร2องเรียน ร2องทุกข6และข2อเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพื้นที่ และ ประสานกับหน=วยงานท่ี

เก่ียวข2องร=วมการปฏิบัติ     

(4) ส=วนประชาสัมพันธ6ทำหน2าที ่ประชาสัมพันธ6ผลการดำเนินงานของศูนย6บริการรับเรื ่อง

ร2องเรียนของโรงเรียนยางซ2ายพิทยาคมให2ทุกภาคส=วนได2รับทราบ   

3.1 การบริหารงานของศูนย6บริการรับเรื ่องร2องเรียนโรงเรียนยางซ2ายพิทยาคม ศูนย6บริการรับเรื ่อง

ร2องเรียนของโรงเรียนยางซ2ายพิทยาคม ในรูปของคณะกรรมการดำเนินงานโดยมีคำสั่งแต=งตั้งจากหัวหน2าส=วน

ราชการ   
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3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนย6บริการรับเร่ืองร2องเรียนของโรงเรียนยางซ2ายพิทยาคม 

(1) ส=วนรับเรื่อง เมื่อส=วนรับเรื่องได2รับเรื่อง ได2รับข2อร2องเรียนจากประชาชนทุกช=องทาง ตลอด 

24 ช่ัวโมง โดยเม่ือรับเร่ืองแล2วจะดำเนินการ     

(1.1) การรับเรื ่องทางโทรศัพท6 หมายเลข 055-615653 จะตอบข2อซักถาม บริการ 

ข2อมูล ให2คำปรึกษาโดยจะดำเนินการในทันที หรือหากเปMนเรื ่องยุ=งยาก ซับซ2อน ต2องใช2เวลาในการ

ตรวจสอบ จะดำเนินการแจ2งหน=วยงานที่เกี ่ยวข2องตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแก2ไขปGญหา 

แล2วแต=กรณี 

(1.2) จัดทำทะเบียนรับเรื ่องร2องทุกข6 ร2องเรียน ทุกเรื ่องและทุกช=องทาง รวบรวม  

เปMนสถิติไว2ใช2ประโยชน6ในการวิเคราะห6ผลการปฏิบัติทุกระยะ     

(1.3) รวบรวมเร่ืองร2องทุกข6 ร2องเรียน ส=งให2 ส=วนวิเคราะห6ติดตามและประสานงาน     

(1.4) สร2างเครือข=ายการทำงานร=วมกับส=วนราชการ องค6การปกครองส=วนท2องถ่ิน 

ภาคเอกชน ประชาชน ผู2นำชุมชน องค6กรต=างๆ ท่ีเก่ียวข2อง เพ่ือแลกเปล่ียนข2อมูลข=าวสาร     

(1.5) จัดทำทะเบียนอาสาสมัครผู2แจ2งข=าว     

(1.6) บริหารการประชาสัมพันธ6     

(1.7) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานประจำปj    

(2) ส=วนวิเคราะห6ติดตามและประสานงาน     

(2.1) วิเคราะห6และประเมินค=าเร่ืองร2องทุกข6 ร2องเรียน    

(2.2) จัดลำดับความสำคัญเร=งด=วน     

(2.3) จำแนกเรื่องร2องทุกข6 ร2องเรียน ส=งให2ส=วนปฏิบัติการในพื้นที่หรือแจ2ง หน=วยงานท่ี

เก่ียวข2องตรวจสอบข2อเท็จจริงและพิจารณาหาทางแก2ไขปGญหา     

(2.4) เร=งรัดติดตามผลการดำเนินงานและแจ2งผลการดำเนินงานให2ผู2ร2องทราบ   

(3) ส=วนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี หรือหน=วยเคล่ือนท่ีเร็ว     

(3.1) กรณีเปMนเรื ่องเร=งด=วนที่มีผลกระทบต=อชีวิตความเปMนอยู=ของประชาชนหรือมี 

ผลกระทบต=อสังคมส=วนรวมหรือพลเมืองดีที่ได2รับผลกระทบจากการช=วยเหลือสังคมส=วนปฏิบัติการมี

หน2าที่ ประสานงานหน=วยงานที่เกี ่ยวข2องและจัดเจ2าหน2าที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบ

ข2อเท็จจริงและ พิจารณาหาทางแก2ไขโดยทันที     

(3.2) รายงานผู2บังคับบัญชา     

(3.3) ส=งเร่ืองประชาสัมพันธ6ผลการดำเนินงาน    

(4) ส=วนประชาสัมพันธ6 ประชาสัมพันธ6ผลการดำเนินงานของศูนย6บริการรับเรื่องร2องเรียนของ

โรงเรียนยางซ2ายพิทยาคม ให2ทุกภาคส=วนรับทราบ    
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4.นโยบายการปฏิบัติ     
(4.1) จัดตั ้งคณะกรรมการรับข2อร2องเรียน ร2องทุกข6 มีหน2าที ่รับเรื ่องราวร2องเรียน  

บริหารจัดการข2อร2องเรียน รวมถึงการให2คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ดำเนินการตรวจสอบข2อมูล 

ข2อเท็จจริงเบื้องต2น และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงเชิงระบบ

ต=อไป                                   

(4.2) จัดต้ังคณะกรรมการเจรจาไกล=เกล่ีย โดยมีหน2าท่ีกำหนดนโยบายในการ เจรจาไกล=

เกล่ียด2วยสันติวิธี กำกับ ติดตามประเมินผล รวมท้ังไกล=เกล่ียกรณีพิพาท/ขัดแย2ง ท่ีเกิดข้ึนในหน=วยงาน  

(4.3) กำหนดให2มีช=องทางการรับเร่ืองร2องเรียน ได2แก=                                          

- ร2องเรียนผ=านทางจดหมายถึงผู2เก่ียวข2อง                                          

- ร2องเรียนด2วยตนเอง ท่ีโรงเรียนยางซ2ายพิทยาคม  

- ร2องเรียนทางโทรศัพท6 ให2มีการบันทึกรายละเอียดการร2องเรียน พร2อมท่ีอยู=  

    เบอร6โทรศัพท6 ท่ีสามารถติดต=อได2                                          

- ร2องเรียนผ=านเว็ปไซด6โรงเรียนยางซ2ายพิทยาคม  

 

5.ระยะเวลาการแก@ไขปIญหาการร@องเรียนของผู@รับบริการผู@มีสNวนได@เสีย                    
- รับเร่ืองร2องเรียนและตรวจสอบเบ้ืองต2นให2แล2วเสร็จภายใน 7วัน                    

- ดำเนินการทางวินัยอาญา ให2แล2วเสร็จภายใน 30 วัน                    

- แจ2งให2ผู2มีส=วนได2เสียรับทราบทุก 30 วัน จนกว=าดำเนินการเร่ืองถึงท่ีสุด      
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6. กระบวนการจัดการเร่ืองร@องเรียน/ร@องทุกขB 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

สิ#นสุดการดําเนินการ  

รายงานผลใหจ้งัหวดัทราบ 

รบัเรื:องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์เสนอผู้

มอีํานาจมอบหมายงานภายใน 1 

วนั 

1. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 

2. รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์  

3. รอ้งเรยีนทางโทรศพัท ์

ประสานหน่วยงานที:รบัผดิชอบ

ดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ

เบื#องต้น ภายใน 7 วนั 

ยุตเิรื:อง  

แจง้ผูร้อ้งเรยีนภายใน 7 วนั 

ไม่ยุตเิรื:อง  

แจง้ผูร้อ้งเรยีนภายใน 7 วนั 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
การแต=งต้ังผู2รับผิดชอบจัดการข2อร2องเรียนของหน=วยงาน   

7.1 จัดต้ังศูนย6/จุดรับข2อร2องเรียนของหน=วยงาน   

7.2 จัดทำคำส่ังแต=งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ   

7.3 แจ2งผู2รับผิดชอบตามคำส่ัง เพ่ือสะดวกในการประสานงาน  

 

  

8. การรับและตรวจสอบข@อร@องเรียนจากชNองทางตNางๆ    
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข2อร2องเรียนท่ีเข2ามายังหน=วยงานจากช=องทางๆ โดยมีข2อปฏิบัติตามท่ี

กำหนดดังน้ี  

ช=องทาง 
ความถ่ีในการตรวจสอบ

ช=องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ

ข2อร2องเรียน เพ่ือประสาน

หาทางแก2ไข 

หมายเหตุ 

ร2องเรียนด2วยตนเอง ทุกคร้ังท่ีมีผู2ร2องเรียน ภายใน 1 วันทำการ - 

ร2องเรียนผ=านเว็บไซต6 ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ - 

ร2องเรียนทางโทรศัพท6 ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ - 

ร2องเรียนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ - 

ร2องเรียนทาง Line  

(ศูนย6รับฟGงปGญหา) 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ - 
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