
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน 

 
           เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกัน 
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงยุติธรรมด้านการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ  
           โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  จึงได้กําหนดมาตรการการจัดการข้อร้องเรียน ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพ่ือให้ ประชาชนและผู้รับบริการเกิด
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ดังนี้  
           ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน  
           ข้อ ๒. บทนิยามในประกาศนี้  
           “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
           “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่
โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ รับผิดชอบ
ต่อ ผู้รับบริการ ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมมาภิบาล ตามที่  
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ และหมายความรวมถึง ข้อเสนอแนะ  
ข้อคิดเห็น การสอบถามหรือร้องขอข้อมูลด้วย  
           “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายความว่า การส่งต่อข้อร้องเรียน ให้กลุ่มที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องทราบผลหรือความคืบหน้าที่ของการ ดําเนินการ  
ภายใน ๑๕ วัน  
           “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  พร้อม
กับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวันทั้งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรือ
อ่ืนๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 
  



           ข้อ ๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
               ๓.๑ เรื่องที่จะนํามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน 
เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ในเรื่องดังนี้  
            (๑) การกระทําทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
            (๒) การละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  
            (๓) การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
            (๔) การกระทํานอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
               ๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคําสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
            (๑) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
            (๒) ชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องเรียน  
            (๓) การกระทําทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตาม
สมควร เกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสอย่างชัดเจนเพ่ือดําเนินการ ตรวจสอบ สืบสวน 
สอบสวน 
            (๔) คําขอของผู้ร้องเรียน  
            (๕) ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  
            (๖) ระบุวัน เดือน ปี  
            (๗) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
               ๓.๓ การร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี 
แวดล้อม ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
               ๓.๔ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
            (๑) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หมู่ ๖ ตําบล
หาดทรายรี  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร ๘๖๑๒๐ 
            (๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ที่ https://data.bopp-
obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1086110004&Area_CODE=0  
            (๓) ร้องเรียนผ่านเพจโรงเรียน ที ่https://www.facebook.com/Banhadsairi 
                     (๔) ร้องเรียนผ่านผู้อํานวยการโรงเรียนโดยตรง โทร.๐๘๓-๑๗๓๗๒๒๙ 
           ข้อ ๔. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ  
               ๔.๑ ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน  
               ๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  ในกรณี
เป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 
               ๔.๓ กรณีท่ีเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใด
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์บริหารจัดการข้อร้องเรียน ดําเนินการตามนั้น  

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1086110004&Area_CODE=0
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1086110004&Area_CODE=0
https://www.facebook.com/Banhadsairi


              ๔.๔ ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่ 
รวบรวม ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่เพียงใด โดยให้ดําเนินการ
ให้ แล้ว เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินการและทําความเห็นเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาด
ทรายรี ว่ามีการกระทําผิดตามเรื่องร้องเรียนหรือไม่ เป็นการกระทําความผิดวินัย  หรือไม่ หากกรณีไม่มีมูลที่
ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นยุติเรื่อง  
              ๔.๕ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ดําเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ถูก 
กล่าวหาได ้พิสูจน์ข้อเทจ็จริงอย่างเป็นธรรม  
              ๔.๖ ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงาน ผล
การ ดําเนินการต่อผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ได้รับทราบคําสั่ง หากมี
เหตุผลที่จําเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการต่อผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาด
ทรายรีได้ไม่เกินสองครั้งๆ ละ ไม่เกินสามสิบวัน  
              ๔.๗ เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องต้นประการใด ให้ศูนย์บริหารจัดการข้อร้องเรียน แจ้งให้ผู้ 
ร้องเรียน ทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้  
              ๔.๘ ในกรณีเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องที่ผู้นอกเหนืออํานาจการพิจารณาของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและถือเป็นการสิ้นสุดการจัดการข้อ
รอ้งเรียน  
 
 
                                                             ประกาศ ณ วันที่   ๑๘   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
                   
 
 
 
                                                                               (นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์)  
                                                                         ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 

คู่มือการจดัการข้อร้องเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี   อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 



ค าน า 
 

             ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างมุ่งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน รวมทั้งการ  
ให้บริการต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน การร้องเรียนของประชาชน  
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นเสียงสะท้อนให้โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ทราบว่า การบริหารราชการมี 
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ดังนั้น การดําเนินการจัดการข้อร้องเรียน ของโรงเรียนบ้าน  
บ้านหาดทรายรี จึงจําเป็นต้องมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
อีกทั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่
กําหนดไว้ อย่างสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และของโรงเรียนบ้านหาด
ทรายรี ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนบ้านบ้านหาดทรายรี ทั้งนี้การที่จะจัดการ
ข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการเท่าที่จะเป็นไปได้นั้น จําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนบ้านหาดทรายรีเล่มนี้ 
จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดเป็นมาตรฐาน ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์จัดการข้อร้องของเรียนโรงเรียน
บ้านหาดทรายรี ทั้งนี้ได้นําเสนอขอบเขต ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการ รับข้อร้องเรียน การ
วิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน แบบฟอร์ม/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผล 
และการรายงานผลการจัดการข้อ ร้องเรียน คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา และสร้างความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนของศูนย์ฯ แก่ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้สนใจ ต่อไป 
 
 
 
                                                                                                     โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง                  หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
1. หลักการและเหตุผล          ๑  
2. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนหาดทรายรี              ๑  
3. สถานที่ตั้ง           ๑  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ         ๑  
5. วัตถุประสงค์           1 
6. ค าจ ากัดความ          ๑  
7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ        2 
8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์      ๓  
9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๔  
10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ      5  
10. การบันทึกข้อร้องเรียน         5  
11. การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน    ๖  
13. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน         6 
14. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน      6  
15. มาตรฐานงาน          6  
16. แบบฟอร์ม           6  
17. จัดท าโดย           6  
ภาคผนวก           7 
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์     8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

 
๑. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
 
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้
ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  

 
๓. สถานที่ตัง้ 

ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  หมู่ ๖ ต าบลหาดทรายรี  อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๒๐ 
 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหา

ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน  
 
๕. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนบ้าน
หาดทรายรี มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
 
๖. ค าจ ากัดความ  

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก

การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  
 



“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/  
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล  

“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การ
ร้องขอข้อมูล  

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทางโทรศัพท์ / เว็บไซต์/ Face Book  
 
ประเภทข้อร้องเรียน  

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

2. ข้อร้องเรียนประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านการบริการวิชาการต้องการให้ผู้ให้บริการ
แก้ไขในด้านหลักสูตร การบริหารจัดการไม่โปร่งใส ระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  
 
ความรุนแรงข้อร้องเรียน  

1. ระดับรุนแรงมาก เป็นข้อร้องเรียนผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ผลกระทบ
ภาพลักษณ์ เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลให้ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการ  

2. ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สร้างความไม่พึงพอใจสาหรับ
ผู้รับบริการ หากปล่อยทิ้งไว้จะท าให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากท่ีอ่ืน  

3. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนอาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การมี
อคติต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ  
 
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน  
๘.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน  
๘.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  
๘.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  

 
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ  

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง 
ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

วันเวลาราชการ ภายใน 1 วันท าการ 
 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
https://data.bopp-
obec.info/  
emis/schooldata-
view.php?School_ID  
=1086110004&Area_CODE=0 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 

 

ร้องเรียนทางเพจ Face Book  
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 
 

ร้องเรียนทางจดหมาย จ่าหน้า
ซองถึง โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
หมู่ ๖ ต าบลหาดทรายรี  
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
๘๖๑๒๐ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 

 

กล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  
โทรศัพท์สายตรงผู้อ านวยการ
โรงเรียน หมายเลข  
๐๘๓-๑๗๓๗๒๒๙ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 

 

 
๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน  

๑1.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ  

๑1.๒ ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์  

https://data.bopp-obec.info/%20emis/schooldata-view.php?School_ID%20=1086110004&Area_CODE=0
https://data.bopp-obec.info/%20emis/schooldata-view.php?School_ID%20=1086110004&Area_CODE=0
https://data.bopp-obec.info/%20emis/schooldata-view.php?School_ID%20=1086110004&Area_CODE=0
https://data.bopp-obec.info/%20emis/schooldata-view.php?School_ID%20=1086110004&Area_CODE=0
https://data.bopp-obec.info/%20emis/schooldata-view.php?School_ID%20=1086110004&Area_CODE=0


๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ  
๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที  
๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น 

การขอหลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรียน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ให้ด าเนินการ
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป  

๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป  
 
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป  
 
๑๔. การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  

๑๔.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน  
๑๔.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป  
 
๑๕. มาตรฐานงาน  

การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / รอ้งทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ท า
การ  
 
๑๖. แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์  
 
๑๗. จัดท าโดย  

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มหนังสือรอ้งทุกข์ –ร้องเรียน 
 

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

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................อายุ..................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่........... ต าบล..................................อ าเภอ.........................จังหวัด......................... 
ขอร้องทุกข์ – ร้องเรียน แก่ท่าน เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. .............................................................................  
เพ่ือให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....................  
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... .................... 
.......................................................................................................................................................... .................... 
 

 (ลงชื่อ).............................................................ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
        (............................................................)  

                  หมายเลขโทรศัพท์............................................................... . 
 
คําแนะนํา  
   ๑. ข้อร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคําสุภาพและมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้  
           (๑) ชื่อ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร้องเรียน  
           (๒) ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้  
           (๓) บรรยายการกระทําท้ังหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
                 - การกระทําทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
                 - มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระทําเหตุนั้นอย่างไร  
                 - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
           (๔) ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน และชื่อ - สกุล เขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่อย่างชัดเจน โรงเรียน 
บ้านหาดทรายรี จะติดต่อผู้ร้องเรียนได้ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 


